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I. ANTECEDENTS 

Tramitació de l’Aprovació inicial del Pla 

En data 5 de març de 2018, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària va aprovar inicialment la “Modificació 

Puntual del Pla General d’Ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I-II al terme 

municipal de Vilanova i la Geltrú”, d’acord amb el document de modificació redactat pel Sr. Guillermo Muñoz 

Barduzal, arquitecte membre de “GRAM Arquitectura i Urbanisme”, i promogut per CEL URBÀ, S.L., assumint 

expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme. Tot això de conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 

l’expedient.   

Fase d’exposició pública 

Durant el període d’exposició pública, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va sol·licitar els informes sectorials 

corresponents als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals han estat emesos i 

incorporats al present document: 

- En data 26 d’abril de 2018, la Direcció General de Comerç, emet informe FAVORABLE relatiu a la 

present modificació condicionat a que es recullin les prescripcions que s’indica a l’informe, amb número 

d’expedient U-31/18 (B/U-06). Les prescripcions exposades en aquest informe venen recollides en el 

capítol “XII. Informes sectorials” del present document.  

- En data 10 de maig de 2018, l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe FAVORABLE sense 

condicionants en relació a la present modificació, amb número d’expedient UDPH2018001361 a petició 

dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona.  

- En data 14 de maig de 2018, la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, després de realitzar la 

revisió de la present modificació, va emetre dos informes FAVORABLES, un respecte a l’àmbit de la 

xarxa de distribució d’aigua potable i l’altre referent a l’àmbit de la xarxa de clavegueram. Els 

informes matisen una sèrie de consideracions que es recolliran al projecte d’urbanització. Les 

consideracions exposades en aquest informe venen recollides en el capítol “XII. Informes sectorials” del 

present document.  

- En data 12 de juliol de 2018, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona emet 

informe FAVORABLE relatiu a la present modificació, amb número de referència OTAABA20180031 

(URB 050-18). Les consideracions exposades en aquest informe venen recollides en el capítol “XII. 

Informes sectorials” del present document.  

- En data 12 de juliol de 2018, el Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, emet informe 

FAVORABLE relatiu a la present modificació, amb número de registre 9032/57209/2018. Les 

consideracions exposades en aquest informe venen es recullen al capítol “XII. Informes sectorials” del 

present document.  

- En data 29 d’octubre de 2018, el Servei Territorial de Carreteres, emet informe FAVORABLE amb 

condicionants relatius a la present modificació. Les prescripcions exposades en aquest informe venen 

recollides al capítol “XII. Informes sectorials” del present document i s’han incorporat al present 

document de la Modificació Puntual del PGO.   

Durant el període d’exposició pública, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va rebre 3 al·legacions a la present 

modificació: 

- En data 20 d’abril de 2018, es reben al·legacions per part de les entitats següents: una per part de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l'altra per part de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).  

- En data 23 d’abril de 2018, es reben les al·legacions de l’associació TOT COMERÇ. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dona resposta a totes les al·legacions rebudes en el període d’exposició 

pública. 

Tramitació de l’Aprovació Provisional 

Un cop transcorregut el període d’informació pública, emesos tots els informes sectorials necessaris i donant 

resposta a les al·legacions rebudes, es presenta el present document recollint totes les consideracions 

exposades per tal de prosseguir amb l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General 

d’Ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I-II del municipi de Vilanova i la Geltrú.  

Tramitació de l’Aprovació Definitiva 

El document incorpora la definició volumètrica de l’ordenació de la parcel·la 8b6 per tal que l’Ajuntament 

pugui tenir un control més detallat dels paràmetres d’ordenació de l’edificació que es podrà materialitzar a la 

parcel·la qualificada com a 8b6. 

Aquesta definició del detall de l’ordenació s’incorpora a la present modificació tal i com s’estableix al Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme i a l’article 68 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Els arguments legals venen recollits 

detalladament al capítol “XIII. Justificació de la incorporació de la definició de l’ordenació detallada de la 

parcel·la 8b6” del present document.  

Per finalitzar, indicar que pel que fa als sistemes de vials i estacionament, s’ha ajustat el traçat de vialitat del 

carrer de l’Acer a la proposta d’accessos de Carreteres, tot eliminant la filera d’aparcament existent a fi d’evitar 

futurs col·lapses de trànsit a l’accés de l’àmbit. Aquest fet s’ha indicat a l’últim paràgraf de la pàgina 37 del 

present document. 

Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 10 de maig de 2019  

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 10 de maig de 2019, acorda el següent: 
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-1. Suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la modificació puntua l del Pla 

general d’ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II, de Vilanova i la Geltrú, promogut i 

tramès per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 

provisional de l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les prescripcions següents: 

-1.1. Cal mantenir un polígon d’actuació urbanística a l’àmbit del sector Masia d’en Barreres II, i incorporar a 

la normativa urbanística una fitxa d’aquest polígon on es determini el sistema d’actuació urbanística, 

s’estableixin les diferents càrregues externes de vialitat imputables al polígon, i es determini l’obligació de 

cedir el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic i de la reserva de sistemes urbanístics corresponent 

a 7,5 m2 de sòl per cada 100 m2 del sostre comercial (article 100.3 del TRLLU). 

-1.2. Cal fixar a la regulació normativa de la nova subzona comercial (clau 8b6) l’ús principal proposat de 

gran establiment comercial col·lectiu i el sostre màxim comercial. Així mateix, cal determinar normativament 

que l’obertura i el funcionament de l’activitat comercial de la subzona 8b6 queda condicionada a l’execució 

prèvia de la vialitat externa que ha de garantir l’accés adequat per aquest tipus d’instal·lacions.  

-1.3. Cal incorporar al document l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a realitzar i 

donar compliment a les determinacions de l’article 99 del TRLLU. 

-1.4. Cal incorporar a la memòria del document un apartat específic que justifiqui, tant des d’un punt de vista 

quantitatiu com qualitatiu, la modificació del sistema urbanístic d’espais lliures en compliment de l’article 98.1 

del TRLLU. 

Tramitació del Primer Text Refós 

El document del Text Refós incorporava les prescripcions previstes a l’informe de la CTUB de 10 de maig de 

2019 de la següent manera:  

-1.1. S’incorporava la fitxa normativa on es definia el PAU.03, corresponent al polígon d’actuació urbanística de 

l’àmbit Masia d’en Barreres II. Així mateix, s’incorporava el nou plànol O.04 al qual es defineix la delimitació del 

PAU.03, i es modificava el nom de l’anterior plànol O.04 per O.05.  

-1.2. S’ampliava el redactat de l’article 4 de la MPPGO fent constar l’ús principal i els usos permesos de la clau 

8b6, així com les condicions que s’han de donar prèvies a l’obertura i funcionament de l’activitat comercial de la 

subzona 8b6.  

-1.3. S’incorporava a la memòria l’agenda de les actuacions a realitzar. Així mateix, s’incorpora l’avaluació 

econòmica financera de les actuacions com a document annex (annex E.04), tal i com estableix el TRLLU. 

-1.4. S’incorporava a la memòria un apartat específic justificant, tant quantitativa com qualitativament, la 

modificació del sistema urbanístic d’espais lliures. Així mateix, s’incorporava el document de la justificació de la 

modificació des sistemes d’espais lliures com a separata (annex E.04) tal i com estableix el TRLLU. 

Havent recollit les prescripcions de l’informe de la CTUB de 10 de maig de 2019, el document per al Primer 

Text Refós de la Modificació Puntual s’aprovà per Ple municipal en sessió del dia 7 d’octubre de 2019 i es 

dugué a la CTUB de 13 de desembre. 

Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de 13 

de desembre  

En relació a l’acord de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de maig de 2019 (Veure 

apartat anterior, Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 10 de maig de 2019  

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en sessió de 13 de desembre de 2019, 

reconeix que el document del Primer Text Refós dóna compliment a l’acord de la CTUB de 10 de maig, tot 

recollint en el seu informe les consideracions següents: 

-  [...] No correspon al planejament urbanístic especificar a la fitxa normativa del polígon 

d’actuació quins propietaris s’han de fer càrrec dels costos de determinades obres, ja 

que això ho hauria de fer el projecte de reparcel·lació. 

-  [...] Atès que l’àmbit “Masia d’en Barreres II” prové d’una reparcel·lació aprovada i 

materialitzada, en el cas que s’acrediti que han estat completades les obres d’urbanització del 

sector Masia d’en Barreres II, als efectes d’agilitzar la gestió es podria considerar l’ajust de 

l’àmbit del polígon d’actuació urbanística incorporant únicament els terrenys que ara 

són objecte de transformació, on es preveu la implantació del gran establiment comercial. 

- La delimitació del referit polígon tindria com a objecte la imputació de les càrregues 

urbanístiques externes generades per la present modificació del PGO, així com l’obligació de 

cedir el 10% de l’increment d’aprofitament. En aquest supòsit, al coincidir l’àmbit del polígon 

amb unes parcel·les resultants de l’anterior reparcel·lació que pertanyen a un únic propietari, 

tenint en compte que resta pendent la cessió i urbanització d’un tram de viari confrontant amb 

la parcel·la, es podria establir a la fitxa normativa del polígon d’actuació la 

innecessarietat de la reparcel·lació. 

-  [...] la fitxa normativa del polígon d’actuació s’ha d’incorporar dins l’articulat de la 

normativa urbanística de la Modificació Puntual, en lloc de formar part de la documentació 

annexa. 

- [...] cal que l’apartat de la memòria XI relatiu a la gestió urbanística faci menció de la 

delimitació del polígon d’actuació urbanística, així com dels objectius de la seva 

delimitació. 

- Pel que fa a la valoració del sòl industrial del planejament vigent (que descriu l’Avaluació 

Econòmica i financera) val la pena recordar la metodologia que ofereix l’article 23 del Real 
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Decreto 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de valoracions de la Llei 

del Sòl, en el sentit de proposar el valor de taxació superior d’entre dos supòsits que es 

desenvolupen als apartats a) i b) de l’esmentat article. 

- En quant a la valoració del sòl segons les previsions de la present Modificació del PGO, no 

sembla adequada la metodologia utilitzada a partir d’un estudi de mercat de locals comercials 

en venda, tampoc és adequat prendre com a cost de construcció el d’una construcció 

residencial plurifamiliar, i no és correcte obtenir el valor del sòl descomptant al valor de venda 

únicament els costos i despeses derivades de la construcció, atès que per a obtenir el valor 

del sòl cal tenir en compte els beneficis del promotor.[...]. Existeixen fonts d’informació i 

estudis propis d’aquesta tipologia (gran establiment comercial) que es poden tenir en 

compte, com per exemple els darrers informes de LAR que analitzen 17 centres comercials 

i estableixen un valor unitari mig de 2.500 euros / m2 SBA. 

- [...] Per a calcular el valor de l’increment d’aprofitament no s’ha de considerar les despeses 

que comporten les càrregues urbanístiques de la proposta de Modificació. En qualsevol cas, 

correspondrà al projecte de reparcel·lació o a la llicència d’obra en el cas que aquest sigui 

innecessari, concretar la valoració econòmica del 10% de l’increment d’aprofitament, i el 

present document s’ha de limitar a avançar una estimació de la valoració econòmica de 

l’aprofitament. 

-  [...] la comparativa entre el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que 

resulta de la nova ordenació, sí que ha de tenir en compte els costos de les càrregues 

urbanístiques derivades de la Modificació [...]. 

-  [...] Cal incorporar al document l’agenda, on es contempli l’execució immediata del 

planejament i l’establiment d’un termini concret per a la seva execució. 

-  [...] Caldrà suprimir l’apartat IX de la memòria relatiu a la justificació del no increment de 

l’aprofitament privat, atès que [...] parteix d’un supòsit equivocat al considerar que la present 

Modificació puntual no suposa cap canvi d’ús respecte els usos ja establerts pel planejament 

vigent.  

Així doncs, en l’informe de proposta dels Serveis Tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 

de l’acord adoptat en sessió del 13 de desembre de 2019, s’acorda: 

-1. Mantenir la suspensió de la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la modificació 

puntual del Pla general d’ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II, de Vilanova i la Geltrú, 

promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 

l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les prescripcions següents: 

-1.1 Cal incorporar al document l’agenda, refer l’avaluació econòmica i financera utilitzant una metodologia 

de valoració clara que pugui acreditar la rendibilitat de l’operació d’acord amb l’assenyalat a l’apartat II.3, i 

suprimir l’apartat IX de la memòria relatiu a la justificació del no increment de l’aprofitament privat ja que 

parteix del supòsit equivocat de considerar el manteniment dels usos vigents. 

-1.2 Cal incorporar dins l’articulat de la normativa urbanística la fitxa reguladora del polígon d’actuació 

PAU.03, i considerar la possibilitat d’ajustar el seu àmbit als efectes d’agilitzar la gestió. 

-1.3 Cal suprimir de la fitxa normativa del polígon d’actuació qualsevol concreció dels propietaris que s’han 

fet càrrec dels diferents costos d’urbanització, sens perjudici dels convenis o compromisos que es puguin 

adoptar.  

Tramitació del Segon Text Refós 

El present document per al segon Text Refós de la Modificació Puntual de Pla General d’ordenació en els 

àmbits de sòl urbà de Masia d’en Barreres I-II recull les prescripcions de l’acord de la CTUB de 13 de desembre 

de la manera següent:  

-1.1a S’incorpora l’agenda en el punt C del Present document (Avaluació Econòmica – financera de les 

actuacions) tot ampliant el punt IV. Agenda - Programa d’actuacions, tenint en compte els terminis 

d’execució de l’edificació comercial i els condicionants de la llicència d’activitats a l’informe dels Serveis de 

Carreteres. Es contempla un termini màxim d’ 1,5 (un i mig) any per a iniciar l’execució de les obres 

d’urbanització pendents a partir de la data d’aquesta publicació. També es fixa el termini màxim per a 

l’execució de l’edificació comercial de la parcel·la 8b6, d’acord amb la disposició addicional novena del 

Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, apartat h), i el condicionament de les llicències d’activitats al 

compliment de la prescripció núm.6 de l’informe del XII.6 Servei Territorial de Carreteres.  

-1.1b Es refà l’avaluació econòmica ajustant-se a allò assenyalat a l’informe de proposta dels Serveis 

Tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en els aspectes que segueixen: 

- Per a la valoració del sòl industrial del planejament vigent, es remet a la metodologia que ofereix 

l’article 23 del Real Decreto 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de valoracions 

de la Llei del Sòl, en el sentit de proposar el valor de taxació superior d’entre dos supòsits que es 

desenvolupen als apartats b) i c) de l’esmentat article.   

- Per a la valoració del sòl segons les previsions de la present Modificació del PGO s’incorporen les 

següents modificacions:  

- Per a l’obtenció dels valors de venda del parc comercial es té en compte les fonts d’informació 

provinents dels Informes de LAR del 1r trimestre de 2019, que s’incorporen com a Annex 03 

de l’Avaluació Econòmica-Financera. Aquests valors es comparen amb el valor obtingut 

mitjançant el mètode de capitalització. 
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Vistos els valors mitjos de venda de centres i parcs comercials que ofereix l’esmentat informe, 

es conclou que el valor mig de venda per a centres comercials és de 2.742,08 €/m2SBA. 

D’altra banda, el valor mig de venda de parcs comercials és de 1.699,02 € /m2 SBA (Veure 

Annex 04 Valors de referència de parcs comercials. Informe de resultats 1T LAR España). El 

valor obtingut pel mètode de capitalització de rendes és de 1.685,66 € /m2 SBA, que és el que 

es pren per a la valoració econòmica del parc comercial de la present Modificació puntual. 

Aquest valor, per m2 construït, resulta en 1.517,10 €/m2 c (Veure Annex 05: Valor de venda del 

parc comercial. Valor de capitalització, de l’Avaluació Econòmica – financera de les 

actuacions). 

- Per a l’obtenció del Cost de construcció s’ha pres com a referència, d’una banda, els valors de 

referència de l’ordenança fiscal núm 5 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a edificis 

comercials i per a locals amb altres usos específics o sense ús determinat en planta baixa. 

D’altra banda, s’han pres els valors de construcció de les revistes especialitzades. Els valors 

de referència s’incorporen com a Annex 05 de l’Avaluació Econòmica – Financera. 

- Per a la obtenció del valor del sòl s’ha tingut en compte els beneficis del promotor (veure punt 

1.4.2 Càlcul ingressos segons la present MPPGO de l’Avaluació Econòmica-Financera) 

- S’incorpora els costos de les càrregues urbanístiques derivades de la Modificació a l’apartat 

1.4.3 Diferència d’ingressos entre el planejament vigent i el proposat de l’Avaluació Econòmica 

Financera. 

-1.1c S’ha reformulat l’apartat IX Increment de l’aprofitament privat de la memòria (fins ara, Justificació del 

no increment de l’aprofitament privat) descrivint l’increment d’aprofitament privat que es justifica a l’Annex 

E.04 Avaluació Econòmica-Financera de les actuacions. El valor econòmic de l’aprofitament urbanístic 

s’estima en el punt 1.5 Cessió del 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic de l’Avaluació Econòmica – 

financera de les actuacions. 

-1.2 S’incorpora la fitxa reguladora del polígon d’actuació PAU.03 en el redactat de la normativa (Volum B) 

del document, en l’Article 6 – Fitxa Normativa PAU.03 (pàgina 12 de la Normativa). Com s’especifica en 

l’informe de la CTUB de 13 de desembre, l’àmbit “Masia d’en Barreres II” prové d’una reparcel·lació 

aprovada i materialitzada, que compta amb els serveis urbanístics bàsics (xarxa viària, aigua potable, 

sanejament, subministrament elèctric). A efectes d’agilitzar la gestió, s’ajusta l’àmbit del polígon d’actuació 

als terrenys que són objecte de transformació, que és on es preveu la implantació del gran establiment 

comercial. El mateix informe de la CTUB de 13 de desembre, en les seves consideracions prèvies, indica 

que “la delimitació del referit polígon tindria com a objecte la imputació de les càrregues urbanístiques 

externes generades per la present modificació del PGO, així com l’obligació de cedir el 10% de l’increment 

d’aprofitament. En aquest supòsit, al coincidir l’àmbit del polígon amb unes parcel·les resultants de l’anterior 

reparcel·lació que pertanyen a un únic propietari, tenint en compte que resta pendent la cessió i urbanització 

d’un tram de viari confrontant amb la parcel·la, es podria establir a la fitxa normativa del polígon 

d’actuació la innecessarietat de la reparcel·lació”. Així doncs, la innecessarietat de la reparcel·lació 

s’especifica a l’apartat de la memòria XII. Condicions de gestió i execució de la fitxa normativa del PAU 03 

(Veure article 6 de la Normativa urbanística de la present Modificació). El mateix apartat XII. Gestió de 

l’actuació incorpora les consideracions de la CTUB pel que fa a delimitació i objectius del polígon d’actuació 

PAU 03. 

-1.3 S’elimina la concreció pel que fa als noms dels promotors en la fitxa normativa del polígon d’actuació 

(pàgina 12 de la Normativa de la present MPPGO). La concreció es manté en el present document de 

Memòria de la MPPGO. 

Més enllà de les prescripcions de l’acord de la CTUB en sessió de 13 de desembre, en el present document 

s’incorporen les modificacions següents: 

- Es concreta el valor de les despeses dels accessos a l’àmbit de Masia d’en Barreres d’acord 

amb el pressupost del projecte d’obres del mateix. D’aquest pressupost se’n resten les 

partides destinades a la urbanització de l’accés a la parcel·la proposada en la present 

Modificació Puntual com a comercial, de clau 8b6, així com les millores de ciutat adscrites a un 

altre sector. Així, el valor de les despeses d’urbanització dels accessos equivalen a un 67% del 

pressupost d’urbanització autoritzat per a l’execució de les obres de millora de l’àmbit. El 

desglossament del pressupost del projecte d’execució de la modificació dels enllaços del nus 

de la C-31 i de la C-15 i accessos al sector Masia d’en Barreres I – II (Vilanova i la Geltrú) es 

detalla a l’Annex E.02 Projecte d’obres dels accessos als àmbits de sòl urbà de Masia d’en 

Barreres I-II així com a la documentació adjunta de l’Avaluació Econòmica i Financera (Annex 

E.04). 

- En aquest mateix document annex E.02 Projecte d’obres dels accessos als àmbits de sòl urbà 

de Masia d’en Barreres I-II  s’adjunta la Resolució d’autorització de les obres per part del 

Servei Territorial de Carreteres, número d’expedient CAB20190642, de data 27/11/2019, així 

com el resguard del Dipòsit de la fiança, de 22 de novembre de 2019 i la Carta de pagament 

per ocupació del domini públic de carreteres, sol·licitat en data 02 de desembre de 2019, amb 

finalització del termini a 31 de gener de 2020. 

- Per a major coherència dels documents que formen part de la present Modificació Puntual, 

s’incorpora a la memòria el punt III. Estructura i contingut de la Modificació, que detalla el 

l’índex de continguts del document de la MPPGO.  

- A més, d’acord amb les prescripcions de l’informe de la CTUB de 13 de desembre, s’incorpora 

en la documentació en format digital una carpeta anomenada Estàndard del Mapa Urbanístic 

de Catalunya, estructurada d’acord amb el model normalitzat. 
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II. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

El present document té per objectiu la realització de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació relativa 

als àmbits de sòl urbà de Masia d’en Barreres I i II. Estan situats al nord de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 

sobre la variant Sitges-Cubelles de la carretera C-31, al costat de la Carretera C-15 de Vilanova i la Geltrú a 

Vilafranca del Penedès, amb límits coincidents entre ambdós àmbits.  

L’abast total i parcial dels dos àmbits queda definit als plànols I.01_Situació i I.02 Emplaçament ortofoto.  

Mitjançant el present document, es vol donar un nou impuls a tota una zona anomenada Masia d’en Barreres 

que ha vist, al llarg dels anys, com anava perdent les activitats existents, moltes d’elles contaminants a l’estar 

lligades al sector de la transformació del ciment, i com s’anava deteriorant el seu entorn, quan és un indret que 

es troba situat estratègicament en la confluència entre la C-31 i la C-15.  

Per aquest motiu, es vol donar un nou impuls a tota aquesta zona i el primer que s’ha de fer és establir les 

bases per fer-ho, adequant el planejament vigent per tal que es pugui garantir la implantació d’un nou teixit 

d’activitats econòmiques i comercials que renovi i substitueixi  el teixit obsolet existent, així com l’ordenació i 

l’homogeneïtzació del planejament vigent, a més de donar resposta a les prescripcions tècniques establertes 

pel propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 

- Adequació del planejament a l’obra realitzada, adaptant-se a les solucions que durant l’obra es 

van dur a terme per tal d’optimitzar els recursos i facilitar l’ús, tals com voreres que limiten amb 

zones de marge i vials que no tenien sentit per no anar enlloc. Tenint en compte aquestes 

consideracions, es modifiquen els sòls destinats a sistemes sense afectar al sòl privat destinat 

a zones, excepte un ajust per la introducció d’un nou vial en el límit de la parcel·la ImA. Com a 

conseqüència, hi haurà una disminució del sòl destinat a sistema viari i un augment, tant del 

sòl destinat al sistema de zones verdes, com d’equipaments, sense disminuir en cap moment 

el total del sòl destinat a sistemes de tots dos àmbits. 

Una de les millores que es plantegen és desplaçar la superfície destinada a equipaments que 

es trobava situada a un punt perifèric de l’àmbit de Masia d’en Barreres II cap a un 

emplaçament que disposi d’un major potencial i major centralitat. L’objectiu d’aquest canvi 

d’ubicació és aconseguir que l’equipament o equipaments siguin un veritable punt d’interès 

general i, per això cal que estiguin posicionats en un punt més central que pugui donar més joc 

i prestacions. Es proposa situar-los part al costat d’un equipament existent ja construït i en ple 

funcionament de Masia d’en Barreres I i part donant  façana al carrer estructurant que lliga el 

sector amb el centre de la ciutat, el que pot generar en ambdós casos sinergies positives i un 

millor aprofitament dels recursos de sòl públics disponibles.  

Alhora es potencia la comunicació entre la zona esportiva de la ciutat i la xarxa de camins 

rurals. 

- Introducció d’un nou accés des de l’enllaç de la cruïlla de la C-15 amb la C-31, per tal de 

millorar de forma molt considerable les connexions del conjunt dels àmbits, tant de Masia d’en 

Barreres II, com Masia d’en Barreres I, afavorint així la mobilitat general de tot aquest àmbit i 

de retruc del municipi, al disposar d’una nova incorporació directa per accedir a Vilanova i la 

Geltrú. 

- Introducció d’un vial públic nou al límit de la parcel·la de major dimensió de l’àmbit Masia d’en 

Barreres II per tal que tingui una configuració d’illa totalment envoltada de vialitat i es millori 

així la mobilitat de tot aquest àmbit objecte de modificació, conformat pels antics sectors Masia 

d’en Barreres I i II. 

- Introducció d’altres ajustos menors dins de la urbanització existent que se’n deriven de garantir 

la mobilitat de la futura implantació d’un nou teixit d’activitats econòmiques i comercials que 

renovi l’existent, completament obsolet amb el tancament de les empreses industrials del 

sector del formigó i amb un gran impacte mediambiental, com la introducció d’una rotonda en 

la zona del passeig central que garanteixi tots els girs i moviments interns  i la eliminació del 

gir existent, que ara no cal al disposar d’aquesta nova rotonda.  

- Eliminació de la limitació del 15% que s’estableix pel que fa als usos comercials a l’àmbit de 

Masia d’en Barreres II, al ser una limitació arbitrària per no especificar de quina manera s’ha 

d’aplicar i com s’ha de distribuir entre les diferents parcel·les i perquè és contrària al que 

estableix avui dia la legislació vigent, tant la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat 

administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica, com a la Directiva de serveis 2006/123/CE, 

del Parlament Europeu, en què ambdues especifiquen que no es poden establir limitacions, ni 

restriccions, ni cap altre condicionant en els usos del sòl en l’exercici de les activitats 

econòmiques que es vulguin desenvolupar.  

Tenint en compte tota aquestes circumstàncies i que com que aquest ús comercial està admès 

de forma genèrica en tot l’àmbit i sense limitacions excepte aquest 15%, es proposa treure 

aquesta limitació, i possibilitar el disposar de més marge de sòl destinat a usos comercials, 

tenint en compte que ja existeix una limitació que no es pot eliminar, que és la que estableix la 

pròpia Llei de comerç pel que fa a que aquest àmbit que està fora de la TUC amb les 

limitacions que això ja comporta.   

- Homogeneïtzar els usos de les parcel·les de l’illa situada en front del centre Vila Lauren dins 

de l’àmbit de Masia d’en Barreres I, ja que el planejament vigent determina usos diferents dins 

d’aquesta mateixa illa de parcel·les contigües i de la mateixa propietat. Aquesta distinció 

d’usos no respon a cap criteri i només genera problemàtiques pel desenvolupar activitats al 

tenir claus diferents, 8b2 (ImB) i 8b4 (ImE). L’objectiu és ara, el d’homogeneïtzar els usos de 

totes aquestes parcel·les d’aquesta illa i igualar-los als que estableix el PGO pel que fa a la 

clau 8b2 (Imb) per així evitar aquestes disfuncions.  
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- Efectuar una correcció d’errades en els usos de l’illa en que es troba situat el centre Vila 

Lauren, que correspon a la clau 8b1, ja que l’ús recreatiu que tenia aquesta illa, d’acord amb el 

planejament derivat aprovat amb anterioritat a l’aprovació del PGO i amb el qual es va donar la 

llicencia, no va ser recollit per l’esmentat PGO el 2001, cosa que s’aprofita  per corregir en 

aquesta modificació. El planejament derivat anterior a l’aprovació del PGO que va incloure l’ús 

recreatiu va ser una modificació del Pla Parcial Masia d’en Barreres I aprovada al 1998.  

La voluntat municipal de que es desenvolupi aquest àmbit situat estratègicament en la confluència de la C-15 i 

la C-31, suposarà grans avantatges per a tot el municipi. Entre altres es possibilitarà l’enderroc de les grans 

edificacions industrials existents que han quedat obsoletes i sense ús, i es fomentaran noves activitats 

econòmiques per al municipi comportant un increment important de llocs de treball.  

Aprofitant aquest fet, s’actua sobre la implantació d’un nou accés a la ciutat des de la C-15, obrint un nou eix 

vertebrador de creixement de la ciutat i qualificant aquesta entrada al municipi des del nord-est. 

L’aprovació de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 

i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, va incorporar a la disposició 

addicional novena del Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials, un nou 

punt h), que establia per  Vilanova i la Geltrú l’emplaçament d’una gran superfície comercial en forma 

d’equipament col·lectiu, que se situa en l’antiga parcel·la ocupada per l’empresa Cemex (ImA), actualment 

enderrocada, de Masia d’en Barreres II, amb una superfície màxima de venda de 19.000 m2. 

Disposició addicional novena 

Els àmbits de planejament urbanístic que s'enumeren a continuació resten exclosos del criteri de localització 

establert a l'article 9 d'aquest Decret llei, amb les superfícies de venda màximes autoritzables que 

s'indiquen: 

“h) A Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit de planejament del polígon de Masia d’en Barreres II, una superfície 

màxima de venda de 19.000 m2 en un equipament col·lectiu que s’ha d’emplaçar necessàriament en una 

parcel.la que estigui connectada amb la TUC mitjançant un vial estructurant del municipi. Aquests metres 

s’han de materialitzar abans del 31 de desembre de 2021”. 

En aquesta parcel·la ImA (segons el planejament vigent), colindant amb la TUC i unida a la mateixa mitjançant 

vial estructurant del municipi i totalment envoltada de vialitat, es proposa introduir una clau de nova creació, la 

8b6, per tal d’afavorir la possibilitat de implantació d’una activitat econòmica i comercial que faci de motor i 

regenerador de tota aquesta zona. La instal·lació d’aquesta nova activitat comportarà modificacions en la 

mobilitat de la zona, que hauran de resoldre’s mitjançant la implantació d’un nou accés que aportarà una millor 

connexió d’aquest àmbit amb les vies ràpides de la ciutat i acabarà de completar el seu sistema. 

 

 

III. ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ 

La present Modificació del Pla General d’Ordenació en els àmbits de sòl urbà de Masia d’en Barreres I-II està 

integrada pels documents següents: 

A | Memòria 

B | Normes urbanístiques 

C | Avaluació Econòmica – financera de les actuacions ( Separata a l’annex E.04) 

D | Documentació gràfica 

- I. Plànols d’informació 

- O. Plànols d’ordenació 

- A. Plànols Annexes 

- B. Plànols de definició volumètrica de la parcel·la 8b6 

E | Documentació annexa 

- E.01 Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 

- E.02 Projecte d’urbanització i accessos 

- E.03 Justificació del compliment del TRLU quant a la modificació dels sistemes d’espais lliures 

- E.04 Avaluació econòmica – financera de les actuacions 
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IV. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

 

IV.1 El pla general vigent 

El municipi de Vilanova i la Geltrú disposa d’un document de revisió del seu Pla General d’Ordenació Urbana, 

aprovat definitivament el 29 de juny de 2001 i publicat al DOGC el 2 d’agost de 2001.  

 

IV.2 Àmbit de la modificació 

L’abast de la Modificació es defineix mitjançant la delimitació d’un àmbit total format per dos sub-àmbits, l’àmbit 

de Masia d’en Barreres I i el de Masia d’en Barreres II. Ambdós estan delimitats segons el plànol 01_Situació.  

La superfície total de l’àmbit d’actuació és la corresponent a la suma de la superfície de Masia d’en Barreres I i 

Masia d’en Barreres II, que ascendeix a un total de 282.001 m2 segons el planejament vigent, distribuïts de la 

següent manera: 

Masia d’en Barreres I ................................................................................................ 104.233 m2 

Masia d’en Barreres II ............................................................................................... 177.768 m2 

TOTAL Àmbit de la Modificació ............................................................................. 282.001 m2 

 

IV.3 Antecedents urbanístics 

L’àmbit de la modificació manté, actualment, l’ordenació i les qualificacions determinades en la revisió del Pla 

General d’Ordenació del 2001 de Vilanova i la Geltrú, i les modificacions posteriors establertes.  

El 1991 es va redactar un P.A.U. (Programa d’Actuació Urbanística) del sector de Sòl Urbanitzable no 

Programat comprès entre l’antiga carretera C-244 de Vilafranca, la nova variant d’aquesta carretera C-244 i la 

variant de la carretera C-246. Aquest àmbit estava dividit en dos sectors: el Masia d’en Barreres I i el Masia 

d’en Barreres II. 

Alhora, es van  redactar els dos Plans Parcials relatius a aquests àmbits. Ambdós plans parcials es van dur a 

terme simultàniament i amb una concepció global i unitària de l’àrea ocupada pels dos àmbits, tenint en compte 

la seva pertinença a una àrea homogènia del territori, amb unes característiques geogràfiques, de posició 

urbana i territorial i vocació d’ús anàlogues i amb un instrument de programació urbanístic únic com és el PAU 

descrit anteriorment.  

La forta presència d’un important conjunt de 10 indústries, on predominaven, per les seves dimensions i 

activitat, dues grans propietats: la fàbrica Cemex (Antiga Griffi) i el grup Mago-Dimago, van justificar 

sobradament l’operació presentada.  

Els paràmetres urbanístics que van definir aquests Plans Parcials són els que segueixen actualment les 

diferents parcel·les situades dins de l’àmbit a modificar.  

Masia d’en Barreres I 

El Pla Parcial Masia d’en Barreres I desenvolupa urbanísticament un dels dos àmbits en què es dividí l’àmbit 

de P.A.U, i va ser aprovat definitivament el 18 de desembre de 1991. El dia 6 de setembre de 1992 va ser 

aprovat definitivament el Projecte d’Urbanització del sector, i el 21 de setembre de 1992 va ser aprovat el 

Projecte de Reparcel·lació que culminava el procés urbanístic de planejament i gestió del sector.  

Les obres d’urbanització del sector es van desenvolupar durant els anys 1992-1994, recepcionant-se les 

mateixes el 19 de gener de 1995. 

La zonificació del Pla Parcial contempla tres zones (Im) Indústria mitjana, (Ip) indústria petita i (Is) zona 

d’estació de servei.  

Dins de la zona d’Indústria mitjana s’hi contemplen tres subzones corresponents a: parcel·lació gran (ImA), 

parcel·lació mitjana (ImB) i parcel·lació d’usos especials (ImE), essent les superfícies mínimes de parcel·la: 

4.700 m2, 2.000 m2 i 2.500 m2, respectivament.  

En data 7 d’abril de 1997, es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial Masia d’en Barreres I 

pel que fa al règim d’usos especials de la subzona ImE, per tal d’ampliar l’ús exclusiu de plantes cimenteres 

existents i els informes del Departament de Medi Ambient sol·licitant que no s’instal·lessin noves indústries amb 

possibles emissions sedimentables.  

En data 26 de Gener de 1998, s’aprovà una Modificació Puntual del règim d’usos de la Subzona ImA que 

comportà la inclusió dins de les condicions d’ús, de l’ús recreatiu condicionat a una parcel·la de superfície 

mínima de 6.000 m2. 

L’àmbit de Masia d’en Barreres I respon a la clau 8, de Zona Industrial Urbana, en la qual el PGO inclou 

diversos àmbits, entre els quals hi ha el de Masia d’en Barreres I. Les normes bàsiques per aquesta subzona 

es recullen al Pla General als articles 157 a 159 de les NNUU.  

La taula 1 recull les característiques quantitatives vigents relatives al sector Masia d’en Barreres I. 
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TAULA 1 

 PLA PARCIAL 1991 

 SUP. (m2) % 

SISTEMES (V) VIARI 22.907 21,98 

(A) ESTACIONAMENT 2.537 2,43 

(F) PARCS I JARDINS 21.492 4,97 

(E) EQUIPAMENTS 5.181 20,62 

TOTAL 52.117 50,00 

    

ZONES 

 

(ImA) INDÚSTRIA 
MITJANA – subz. A 

19.643 18,86 

(ImB) INDÚSTRIA 
MITJANA – subz. B 

17.056 16,36 

(ImE) INDÚSTRIA 
MITJANA – subz. E 

8.232 7,90 

(Ip) INDÚSTRIA PETITA 5.046 4,84 

(Is) ESTACIÓ DE SERVEI 2.139 2,02 

TOTAL 52.116 50,00 

    

TOTAL ÀMBIT 104.233 100,00 

 

La taula 2 recull un quadre amb els paràmetres reguladors de l’edificació vigents relatius a l’àmbit Masia d’en 

Barreres I, recollits al Pla Parcial del 1991, així com a la revisió del PGO del 2001 (Art. 159 de les NNUU. 

Subzones industrials procedents de Pla Parcial). 

TAULA 2 

CLAU 8a2 8b1 8b2 8b4 8b5 

Clau sector Ip ImA ImB ImE Is 

Edificabilitat 
(m2st/m2sòl) 

1,35 0,81 0,90 0,90 0,90 

Sup. min. 
parcel·la 
(m2) 

800 4.700 2.000 2.500 (5) 

Façana min. 
(m) 

16 70 32 32 - 

Ocupació 
(%) 

75 45 % 50 50 50 

Distància 
front.lat.fons 

8.0.5 
10.5.5 

(1) 
10.5.5 10.5.5 5.5.5 

ARM 
8,5 

(4) 

12 

(2) 

12 

(2) 

12 

(2) 

7 

(6) 

Nº plantes - - - - PB + 1P 

Tipus 
edificatori 

vial vial vial aïllat aïllat 

 

(1) 25 m. A variant C-244. 

(2) a excepció de sitges, xemeneies, tremuges i instal·lacions similars pròpies de la indústria, les quals es limitarà en 
general la seva alçada per uns plànols ideals amb inclinació de 45º que continguin les línies que, amb aquests una distància 
constant de 12 m.  

(4) per sobre només coberta inclinada i elements tècnics. 

(5) la corresponent a la unitat de zona. 

(6) excepte l’estructura de cobriment de l’àrea de sortidors. 

 

La taula 3 recull un quadre amb els usos compatibles a l’àmbit Masia d’en Barreres I, recollits a la revisió del 

PGO del 2001 (Art.41 de les NNUU. Reglamentació detallada d’usos) 

Llegenda de columnes: 

1. Habitatge 

2. Hoteler 

3. Residencial mòbil 

4. Residencial especial 

5. Restauració 

6. Comercial petit 

6b. Comercial mitjà 

 

TAULA 3 

CL
AU 

1 2 3 4 5 6 
6
B 

7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

8a2 

Ip 

N N N N S N S S 
3
9 

N N N N N 
3
7 

2
0 

N N N N N N 

8b1 

Im
A 

3
3 

N N N S N S S 
3
9 

N N N S N S 
3
5 

N N N N N N 

8b2 

Im
B 

3
3 

N N N S N S S 
3
9 

N N N S N S 
3
5 

N N N N N N 

8b4 

Im
E 

N N N N S N S S 
3
9 

N N N N N N S N N N N N N 

8b5 

Is 

N N N N S N S S 
3
9 

N N N N N 
3
7 

N N N N N N N 

S = SI;  N = NO 

7. Comercial gran 

8. Oficines 

9. Sanitari-assistencial 

10. Educatiu 

11. Recreatiu 

12. Esportiu 

13. Sòcio-cultural 

14. Estació de servei 

 

15. Industrial i magatzems 

16. Abastaments 

17. Públic-Administratiu 

18. Estacionaments i aparcaments 

19. Cementiri 

20. Extractiu 

21. Agrícola 
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(20) categories 15 A, B i C. 

(33) limitat a un per parcel·la, adscrit al personal de vigilància.  

(35) totes les categories, situació F. 

(37) només estació de servei. 

(39) admès serveis funeraris 

 

Masia d’en Barreres II 

El Pla Parcial Masia d’en Barreres II desenvolupa urbanísticament l’àmbit restant en que es dividí l’àmbit de 

P.A.U., i va ser aprovat definitivament el 18 de desembre de 1991. 

L’any 1991, durant els tràmits d’aprovació del Pla Parcial, es va fer un intent de materialitzar la urbanització del 

sector. Amb motiu de la urbanització del Sector Masia Barreres I, i aprofitant que el camí principal del Sector II 

quedava parcialment afectat per les obres d’implantació del col·lector de connexió del Sector I amb el torrent de 

Santa Magdalena, a petició dels propietaris es varen executar unes obres provisionals d’implantació d’un 

col·lector per al desguàs de les aigües pluvials del camí principal de Masia Barreres II i a la vegada es va 

asfaltar l’esmentat camí en tota la seva longitud.  

Més endavant, davant  els requeriments de l’Ajuntament per a que s’urbanitzés definitivament el Sector, els 

propietaris varen fer una proposta de modificació del Pla Parcial, amb data de gener de 2000. 

Passat el termini assenyalat, i no havent fet els propietaris cap pas en aquest sentit, l’Ajuntament va decidir 

procedir per cooperació, encarregar a la Societat Anònima Municipal Promoció Industrial Vilanova (PIVSAM) la 

redacció d’una Modificació del Pla Parcial que recollís les propostes fetes pels propietaris, adaptant-la a la 

revisió del Pla General de juny de 2001. 

Les obres d’urbanització del sector es desenvoluparen durant els anys 2001-2002, recepcionant-se les 

mateixes l’any 2002. 

La zonificació del Pla Parcial contempla tres zones (Im) Indústria mitjana, (Ip) indústria petita i (OR) Oficines i 

Restauració.  

Dins de la zona d’Indústria mitjana s’hi contemplen dues subzones corresponents a parcel·lació gran (ImA) i 

parcel·lació mitjana (ImB), essent les superfícies mínimes de parcel·la: 5.000 m2, 2.000 m2, respectivament.  

L’àmbit Masia d’en Barreres II actualment encara respon a la clau 15b, de subzona de desenvolupament 

industrial, en la qual el PGO inclou diversos àmbits, entre els quals hi ha el 3.8-Masia Barreres II (amb PPO 

aprovat definitivament). Les normes bàsiques per a aquesta subzona es recullen al Pla General d’Ordenació als 

articles 210 a 220 de les NNUU. 

La taula 4 recull les característiques quantitatives relatives a l’àmbit Masia d’en Barreres II. 

TAULA 4 

 MODIFICACIÓ PP 2006 

 SUP. (m2) % 

SISTEMES (V) VIARI 32.033 18,01 

(F) PARCS I JARDINS 29.359 16,50 

(T) LLERES 
PÚBLIQUES 

2.275 1,28 

(E) EQUIPAMENTS 
COL·LECTIUS 

7.214 4,06 

(ST) SERVEIS TÈCNICS 300 0,17 

TOTAL 71.181 40,01 

    

ZONES 

 

(ImA) INDÚSTRIA 
MITJANA – subz. A 

46.621 26,21 

(ImB) INDÚSTRIA 
MITJANA – subz. B 

40.206 22,60 

(Ip) INDÚSTRIA PETITA 13.608 7,65 

(OR) OFICINES I 
RESTAURACIÓ 

6.152 3,46 

TOTAL 106.587 59,91 

    

TOTAL ÀMBIT 177.768 100,00 

 

La taula 5 recull un quadre amb els paràmetres reguladors de l’edificació vigents relatius a l’àmbit Masia d’en 

Barreres II, recollits a la modificació del Pla Parcial del 2006. 

TAULA 5 

CLAU - - - - 

Clau sector Ip ImA ImB OR 

Edificabilitat 
(m2st/m2sòl) 

1,20 0,70 1,10 0,75 

Sup. min. 
parcel·la 
(m2) 

800 5.000 2.000 
1400 

(18) 

Façana min. 
(m) 

14 50 
30 

(21) 
25 

Ocupació 
(%) 

60 60 % 50 
60 

(23) 

Distància 
front.lat.fons 

8.0.5 

(18) 
(25) 

10.5.5 

(18) 
5.5.5 

ARM 
8,5 

(22) 

12 

(2) 

12 

(2) 

4/10,5 

(24) 

Nº plantes - - - 

PB / 
PB+2 

(24) 

Tipus 
edificatori 

vial aïllat aïllat aïllat 
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(2) a excepció de sitges, xemeneies, tremuges i instal·lacions similars pròpies de la indústria, les quals es limitarà en 
general la seva alçada per uns plànols ideals amb inclinació de 45º que continguin les línies que, amb aquests una distància 
constant de 12 m.  

(18) són generals, es tindrà en compte les excepcions i limitacions dels plànols. 

(21) 50 m. per a parcel·la ≥ 5.000 m2. 

(22) fins a 12 m. en el 50% de l’ocupació. 

(23) es respectaran els límits d’edificabilitat resultant dels plànols d’ordenació. 

(24) 4m, corresponent a PB, a l’àrea 1 i 10,5m, corresponent a PB+1PP, a l’àrea 2 dels plànols d’ordenació. 

(25) 10m a qualsevol límit, excepte el front a la C-31 que serà de 16m i al nou vial que podrà reduir-se a 5 m. 

 

La taula 6 recull un quadre amb els usos compatibles a l’àmbit Masia d’en Barreres II, contemplats a la 

modificació del Pla Parcial del 2006 

Llegenda de columnes: 

1. Habitatge 

2. Hoteler 

3. Residencial mòbil 

4. Residencial especial 

5. Restauració 

6. Comercial petit 

6b. Comercial mitjà 

 

TAULA 6 

CL
AU 

1 2 3 4 5 6 
6
B 

7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

Ip N N N N N N N N 
4
7 

N N N S N S 
4
8 

N N S N N N 

Im
A 

3
3 

N N N N N 
4
5 

4
5 

N N N 
5
0 

S N S 
4
9 

N N S N N N 

Im
B 

3
3 

N N N N N 
4
5 

4
5 

N N N 
5
0 

S N S 
4
9 

N N S N N N 

OR 
5
1 

N N N S N N N 
4
7 

N N N N N N N N N N N N N 

S = SI;  N = NO 

 (33) limitat a un per parcel·la, adscrit al personal de vigilància.  

(45) es regularan la seva compatibilitat per les determinacions de la legislació sectorial d’equipaments comercial vigent en 
cada moment.  

(47) només al servei de les instal·lacions industrials.  

(48) indústria en les categories A, B, C, D i E en el cas de que l’edificació on es situï la indústria estigui aïllada de les 
parcel·les adjacents.  

(49) indústria en les categories A, B, C, D i E. 

(50) limitat a una ocupació, màxima del 10% de la parcel·la. 

(51) habitatge unifamiliar, exclusivament a la parcel·la que contingui l’edifici protegit de Torrer de l’Onclet.  

 

Adaptació de les superfícies dels sistemes a les obres d’urbanització realitzades 

D’acord amb la urbanització finalment materialitzada als Masia Barreres I i Masia Barreres II, s’afegeixen una 

sèrie d’ajustos que contribueixen a millorar la funcionalitat i la qualitat dels espais públics i viaris del sector.  

Les superfícies que resulten de les obres d’urbanització realitzades i dels ajustos que es proposen per la 

racionalització dels sols de sistemes venen determinats als quadres següents: 

   Planejament vigent 

Sòl   103.699,91 177.782,14 281.482,05 

   Barreres I Barreres II Total 

V viari  23.696,94 27.201,06 50.898,00 

F parcs i jardins  21.496,68 34.224,41 55.721,09 

T lleres públiques  0,00 2.258,70 2.258,70 

E equipaments  6.860,16 7.214,30 14.074,46 

D Serveis tècnics  0,00 299,97 299,97 

Sistemes   52.053,78 71.198,44 123.252,22 

8a2 (MB I) Indústria petita  5.045,96 0,00 5.045,96 

Ip (MB II) Indústria petita  0,00 13.607,98 13.607,98 

8b1 (MB I) Indústria mitjana  19.172,79 0,00 19.172,79 

8b2 (MB I) Indústria mitjana-petita  17.055,69 0,00 17.055,69 

ImB (MB II) Indústria mitjana-petita  0,00 40.206,14 40.206,14 

8b4 (MB I) Indústria mitjana-petita  8.232,81 0,00 8.232,81 

8b5 (MB I) Estació de servei  2.138,88 0,00 2.138,88 

OR (MB II) Oficines i restauració  0,00 6.152,03 6.152,03 

ImA (MB II) Indústria mitjana  0,00 46.617,55 46.617,55 

Zones   51.646,13 106.583,70 158.229,83 

 

Les claus amb la nota (MB II) són les que va definir el planejament derivat Masia d’en Barreres II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Industrial i magatzems 

16. Abastaments 

17. Públic-Administratiu 

18. Estacionaments i aparcaments 

19. Cementiri 

20. Extractiu 

21. Agrícola 

7. Comercial gran 

8. Oficines 

9. Sanitari-assistencial 

10. Educatiu 

11. Recreatiu 

12. Esportiu 

13. Sòcio-cultural 

14. Estació de servei 
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Quadres comparatius de paràmetres reguladors de l’edificació i usos compatibles 

relatius als àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II 

A continuació es fa una comparativa dels paràmetres reguladors de l’edificació vigents per als dos àmbits, així 

com dels usos compatibles.   

Paràmetres reguladors de l’edificació vigents 

TAULA 7 

CLAU 
8a2 - 8b1 - 8b2 - 8b4 8b5 - 

Àmbit(**) M.B.I M.B.II M.B.I M.B.II M.B.I M.B.II M.B.I M.B.I M.B.II 

Clau sector Ip Ip ImA ImA ImB ImB ImE Is OR 

Edificabilitat 
(m2st/m2sòl) 

1,35 1,20 0,81 0,70 0,90 1,10 0,90 0,90 0,75 

Sup. min. 
parcel·la 
(m2) 

800 800 4.700 5.000 2.000 2.000 2.500 (5) 
1400 

(18) 

Façana min. 
(m) 

16 14 70 50 32 
30 

(21) 
32 - 25 

Ocupació 
(%) 

75 60 45 % 60 % 50 50 50 50 
60 

(23) 

Distància 
front.lat.fons 

8.0.5 
8.0.5 

(18) 

10.5.5 

(1) 
(25) 10.5.5 

10.5.5 

(18) 
10.5.5 

5.5.5 

 
5.5.5 

ARM 
8,5 

(4) 

8,5 

(22) 

12 

(2) 

12 

(2) 

12 

(2) 

12 

(2) 

12 

(2) 

7 

(6) 

4/10,5 

(24) 

Nº plantes - - - - - - - 
PB + 
1P 

PB / 
PB+2 

(24) 

Tipus 
edificatori 

vial vial vial aïllat vial aïllat aïllat aïllat aïllat 

 

(**) M.B.I: Masia d’en Barreres I 

     M.B.II: Masia d’en Barreres II 

(1) 25 m. A variant C-244. 

(2) a excepció de sitges, xemeneies, tremuges i instal·lacions similars pròpies de la indústria, les quals es limitarà en 
general la seva alçada per uns plànols ideals amb inclinació de 45º que continguin les línies que, amb aquests una distància 
constant de 12 m.  

(4) per sobre només coberta inclinada i elements tècnics. 

(5) la corresponent a la unitat de zona. 

(6) excepte l’estructura de cobriment de l’àrea de sortidors. 

(18) són generals, es tindrà en compte les excepcions i limitacions dels plànols. 

(21) 50 m. per a parcel·la ≥ 5.000 m2. 

(22) fins a 12 m. en el 50% de l’ocupació. 

(23) es respectaran els límits d’edificabilitat resultant dels plànols d’ordenació. 

(24) 4m, corresponent a PB, a l’àrea 1 i 10,5m, corresponent a PB+1PP, a l’àrea 2 dels plànols d’ordenació. 

(25) 10m a qualsevol límit, excepte el front a la C-31 que serà de 16m i al nou vial que podrà reduir-se a 0m. 

 

Usos compatibles vigents relatius als àmbits Masia d’en Barreres I i II 

Llegenda de columnes: 

1. Habitatge 

2. Hoteler 

3. Residencial mòbil 

4. Residencial especial 

5. Restauració 

6. Comercial petit 

6b. Comercial mitjà 

 

  

7. Comercial gran 

8. Oficines 

9. Sanitari-assistencial 

10. Educatiu 

11. Recreatiu 

12. Esportiu 

13. Sòcio-cultural 

14. Estació de servei 

 

15. Industrial i magatzems 

16. Abastaments 

17. Públic-Administratiu 

18. Estacionaments i aparcaments 

19. Cementiri 

20. Extractiu 

21. Agrícola 
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TAULA 8 

Sect
or 

(**) 

Cl
au 

C
.
S 

1 2 3 4 5 6 6
B 

7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

M.B.
I 

8a
2 

Ip N N N N S N S S 
3
9 

N N N N N 
3
7 

2
0 

N N N N N N 

M.B.
II 

- Ip N N N N N N N N 
4
7 

N N N S N S 
4
8 

N N S N N N 

M.B.
I 

8b
1 

I
m
A 

3
3 

N N N S N S S 
3
9 

N N N S N S 
3
5 

N N N N N N 

M.B.
II 

- 
I
m
A 

3
3 

N N N N N 
4
5 

4
5 

N N N 
5
0 

S N S 
4
9 

N N S N N N 

M.B.
I 

8b
2 

I
m
B 

3
3 

N N N S N S S 
3
9 

N N N S N S 
3
5 

N N N N N N 

M.B.
II 

- 
I
m
B 

3
3 

N N N N N 
4
5 

4
5 

N N N 
5
0 

S N S 
4
9 

N N S N N N 

M.B.
I 

8b
4 

I
m
E 

N N N N S N S S 
3
9 

N N N N N N S N N N N N N 

M.B.
I 

8b
5 

Is N N N N S N S S 
3
9 

N N N N N 
3
7 

N N N N N N N 

M.B.
II 

- 
O
R 

5
1 

N N N S N N N 
4
7 

N N N N N N N N N N N N N 

S = SI;  N = NO 

 (**) M.B.I: Masia d’en Barreres I 

     M.B.II: Masia d’en Barreres II 

(20) categories 15 A, B i C. 

(33) limitat a un per parcel·la, adscrit al personal de vigilància.  

(35) totes les categories, situació F. 

(37) només estació de servei. 

(39) admès serveis funeraris 

 (45) es regularan la seva compatibilitat per les determinacions de la legislació sectorial d’equipaments comercial vigent en 
cada moment.  

(47) només al servei de les instal·lacions industrials.  

(48) indústria en les categories A, B, C, D i E en el cas de que l’edificació on es situï la indústria estigui aïllada de les 
parcel·les adjacents.  

(49) indústria en les categories A, B, C, D i E. 

(50) limitat a una ocupació, màxima del 10% de la parcel·la. 

(51) habitatge unifamiliar, exclusivament a la parcel·la que contingui l’edifici protegit de Torrer de l’Onclet.  

 

 

 

IV.4 Estat actual 

 

Topografia 

Els terrenys objecte d’actuació, situats a l’àmbit que engloba Masia d’en Barreres I i II, amb una superfície total 

de 281.482,05 m2, formen part del teixit urbà del municipi de Vilanova i la Geltrú, el qual ha desplegat en els 

darrers anys una sèrie d’actuacions amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de l’àmbit en qüestió. 

Tot el terreny de Masia d’en Barreres és bastant pla, amb un pendent que segueix l’eix Oest-est, essent el 

desnivell més accentuat, el que es produeix a l’extrem sud-oest, just al carrer de vora que enllaça amb el pont 

que travessa la C-31 (Carrer del Ciment) i que comunica aquest àmbit amb l’avinguda de Vilafranca  i que 

alhora l’uneix amb la resta de la ciutat mitjançant aquest vial estructurant. 

La ubicació de grans empreses ha comportat la implantació en plataformes bàsicament horitzontals, que han 

comportat, per a un millor aprofitament del sòl, haver de realitzar murets de contenció en el límits de les seves 

partions. 

Torrents 

A la part inferior dreta de l’àmbit creua el Torrent de Santa Magdalena, que recull una important àrea de 

desguàs natural i esdevé, poc a poc, un dels més importants del terme municipal de Vilanova.  

El pas per sota de la C-31, resolt amb un important pont, permet tant el pas del torrent com el del camí que 

actualment enllaça l’àmbit Masia d’en Barreres II amb l’antiga carretera de Ribes.  

Connexió amb la ciutat i antics camins 

Actualment, l’àmbit de referència es troba connectat amb el nucli urbà de Vilanova a través de la Rambla de la 

Torre de l’Onclet, que enllaça amb el centre de la ciutat a través de l’Avinguda de Vilafranca i de la Carretera C-

15/Rotonda d’Europa.  

A més, també existeix un camí que transcorre pel pas inferior a la C-31 i paral·lel al Torrent. D’aquesta manera, 

i per la part posterior al Cementiri, es pot arribar a la Ronda Ibèrica. Actualment, tota aquesta zona està en 

transformació urbanística degut al desenvolupament del Sector Torrent de Santa Magdalena i de la Zona 

Esportiva.  

Usos del sòl i de les edificacions 

El sòl corresponent a l’àmbit Masia d’en Barreres I i II ha estat ocupat majoritàriament per grans instal·lacions 

d’empreses amb usos industrials de transformació. Aquestes empreses estan tancades des de fa anys i, per 

tant, sense activitat degut a que vam quedar obsoletes i perquè aquests usos de transformació del ciment, 
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Cemex (antiga Griffi), Mago, etc, no eren massa adequats en un indret tan pròxim a nuclis residencials habitats 

i, per tant, potencialment perjudicials pel medi ambient. 

Les edificacions existents a l’àmbit responen a aquesta accentuada subdivisió i, en el cas de les indústries, són 

edificis aïllats compostos per naus unitàries que, en alguns casos, disposen d’edificis auxiliars destinats a 

serveis complementaris o estacions transformadores de la xarxa elèctrica.  

A l’àmbit Masia d’en Barreres II, la majoria de les parcel·les han estat ocupades per indústries de transformació 

que ja no estan en funcionament, però que han tingut una gran repercussió ambiental a tot aquest àmbit, així 

com a l’entorn més proper.  

Infraestructures 

Actualment, les obres d’urbanització, tant de l’àmbit de Masia d’en Barreres I, com de l’àmbit Masia d’en 

Barreres II, han estat finalitzades i disposen ambdós de les infraestructures tècniques i de serveis necessàries 

per al seu desenvolupament.  

D’acord amb la documentació disponible, aquests serveis són:  

- Aigua potable 

- Sanejament 

- Gas 

- Electricitat 

- Telefonia 

Estructura de la propietat del sòl 

L’àmbit objecte de modificació inclou les finques que, segons número cadastral, es relacionen a continuació: 

TAULA PROPIETARIS 

Nº 

finca 

Titular NIF Ref. Cadastral Adreça 

I 
Im

A1 
LAURENFILM, SA (100%) 

A0872363

7 
3464102CF9636S0001UP CL CALÇ 2 

I 
Im

B1 

TRACTAMENTS TERMICS 

SEBASTIAN, SL 

B6092255

6 
3464106CF9636S0001BP 

CL GUIX 2 Pl:BX 

Pt:01 

TRACTAMENTS TERMICS 

SEBASTIAN, SL 

B6092255

6 
3464106CF9636S0002ZA 

CL GUIX 2 Pl:BX 

Pt:02 

MOEHS IBERICA, SL UNIPERSONAL 
B6202032

6 
3464106CF9636S0003XS 

CL GUIX 2 Pl:BX 

Pt:03 

ALSINA SOLER, JORDI (50%) 

CARULLA FORGAS, JOSEFINA 

(50%) 

77096811

Y 

46220889

C 

3464106CF9636S0004MD 
CL GUIX 2 Pl:BX 

Pt:04 

GARGALLO VAREA,VICENTE (25%) 

MORAL ALBA AMALIA (25%) 

GARGALLO VAREA RAFAEL (25%) 

RAFOLS GALBIS MERCEDES (25%) 

77252769

R 

46002578

W 

77070435

B 

77072559

L 

3464106CF9636S0005QF 
CL GUIX 2 Pl:BX 

Pt:05 

MESTRES PASCUAL,JAVIER (80%) 

MESTRES MORENO,XAVIER (20%) 

77250588

M 

 

52426273

G 

3464106CF9636S0006W

G 

CL GUIX 2 Pl:BX 

Pt:06 

SEGOVIA ARIZA,JUAN (50%) 

MILLAN BARBERO MARIA (50%) 

39292753

J 

77072490

L 

3464106CF9636S0007EH 
CL GUIX 2 Pl:BX 

Pt:07 

RAVENTOS & COLL SL 
B6079898

0 
3464106CF9636S0008RJ 

CL GUIX 2 Pl:BX 

Pt:08 

PUIG I COLL, SL 
B6016738

4 
3464106CF9636S0009TK 

CL GUIX 2 Pl:BX 

Pt:09 

I 
Im

B2 

PROM. Y CONST. SILVESTRE 

GARCIA, SL 

B6102273

7 
3464108CF9636S0001GP 

CL GUIX 6 Pl:00 

Pt:01 

PROM. Y CONST. SILVESTRE 

GARCIA, SL 

B6102273

7 
3464108CF9636S0002HA 

CL GUIX 6 Pl:00 

Pt:02 

ANIDA OPERACIONES 

SINGULARES, SAU 

A2851508

8 
3464108CF9636S0003JS 

CL GUIX 6 Pl:00 

Pt:03 

PROM. Y CONST. SILVESTRE 

GARCIA, SL 

B6102273

7 
3464108CF9636S0004KD 

CL GUIX 6 Pl:00 

Pt:04 

PROM. Y CONST. SILVESTRE 

GARCIA, SL 

B6102273

7 
3464108CF9636S0005LF 

CL GUIX 6 Pl:00 

Pt:05 

PROM. Y CONST. SILVESTRE 

GARCIA, SL 

B6102273

7 
3464108CF9636S0006BG 

CL GUIX 6 Pl:00 

Pt:06 

PROM. Y CONST. SILVESTRE 

GARCIA, SL 

B6102273

7 
3464108CF9636S0007ZH 

CL GUIX 6 Pl:00 

Pt:07 

PROM. Y CONST. SILVESTRE 

GARCIA, SL 

B6102273

7 
3464108CF9636S0008XJ 

CL GUIX 6 Pl:00 

Pt:08 

I 
Im

B3 

CAMPS ROVIROSA,MERCEDES 

(33,34%) 

CAMPS ROVIROSA,MARCELA 

(33,34%) 

CAMP'S ROVIROSA,MONTSERRAT 

(33,34%) 

77274423

N 

 

37654125

C 

 

77107662

3464109CF9636S0001QP

  
CL GUIX 8 
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R 

I 
Im

B4 
FUNDICION DE ANTIMONIO, SA 

A0800834

4 

3464111CF9636S0001GP

  
CL CALÇ 9 Suelo 

I 
Im

B5 
LAURENFILM, SA 

A0872363

7 

3464103CF9636S0001HP

  
CL CALÇ 5 Suelo 

I 
Im

E1 

HERCULANO, SL 
B4310393

6 
3464107CF9636S0001YP 

CL GUIX 4 Es:1 

Pl:BX Pt:01 

AGUILO INGLADA,GABRIEL 
47637343

L 
3464107CF9636S0002UA 

CL GUIX 4 Es:1 

Pl:BX Pt:02 

PLANAS FUSTE,ALBERT 
35026114

N 
3464107CF9636S0003IS 

CL GUIX 4 Es:1 

Pl:BX Pt:03 

PLANAS FUSTE,ALBERT 
35026114

N 
3464107CF9636S0004OD 

CL GUIX 4 Es:1 

Pl:BX Pt:04 

I 
Im

E2 
DURAN RAVENTOS,ANTONI 

77255459

T 

3464104CF9636S0001W

P 
CL CALÇ 3 Suelo 

I Ip1 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRU 
P0830800I 3361307CF9636S0001UP CL GUIX 1 Suelo 

I Ip2 
GEBO IBERICA, SA A5842625

5 
3361306CF9636S0001ZP CL GUIX 3 

I Ip3 
MOEHS IBERICA, SL UNIPERSONAL B6202032

6 
3361305CF9636S0001SP CL GUIX 5 

I Ip4 
BANKIA, SA A1401034

2 
3361304CF9636S0001EP CL GUIX 7 

I Ip5 

PALMERIN FERNANDEZ,ROSENDO 

(50%) 

VALADES GAHETE,CONSUELO 

(50%) 

36961990

R 

38058456

B 

3361303CF9636S0001JP CL GUIX 9 

I Ip6 
VILATRENZ 2000,SL B6155804

5 
3361302CF9636S0001IP CL GUIX 11 

I Is1 

CAMPS ROVIROSA,MARCELA 

(33,34%) 

CAMPS ROVIROSA,MERCEDES 

(33,34%) 

CAMPS ROVIROSA,MONTSERRAT 

(33,34%) 

37654125

C 

77274423

N 

77110766

2R 

3361301CF9636S0001XP 
PL POLIGON 44 

2[A] 

I

I 

Im

A1 
CEMEX ESPAÑA S.A. 

A4600421

4 
3560101CF9636S0001HP 

CR VILAFRANCA 

74 

I

I 

Im

A2 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 3560113CF9636S0001TP CL CIMENT 5 

I

I 

Im

B1 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 

3560102CF9636S0001W

P 
CL CERAMICA 2 

I

I 

Im

B2 
UNILAND CEMENTERA, SA 

A5839451

1 
3560103CF9636S0001AP CL CERAMICA 4 

I

I 

Im

B3 
PEVIMAT GARRAF, SL 

B6635311

1 
3560104CF9636S0001BP CL CERAMICA 8 

I

I 

Im

B4 
MANUFACTURAS MAGO, SL 

B0826311

3 
3560105CF9636S0001YP PL POLIGON 44 

I

I 

Im

B5 
PEVIMAT GARRAF, SL 

B6635311

1 
3560106CF9636S0001GP 

AV COLL D'EN 

FERRAN 3 

I

I 

Im

B6 
GRUAS BLADE, SL 

B5992894

5 
3560107CF9636S0001QP CL ACER 13 

I

I 

Im

B7 

CEVINAT 3, SL (67,56%) 

MANUFACTURAS MAGO, SL 

(32,44%) 

B4363024

3 

B0826311

3 

3762401CF9636S0001XP CL CIMENT 7 

I

I 
Ip1 BALLESTER BURGUET,CARLES 

52218262

M 
3762403CF9636S0001JP CL ACER 18 

I

I 
Ip2 

MATINEZ-CANTULLERA I ALBERT, 

Mª DOLERES  

37R5E8S1

962P 
3762404CF9636S0001EP CL CIMENT 33 

I

I 
Ip3 MARTINEZ FORNIER,M SOLEDAD 

36645126

P 
3762405CF9636S0001SP CL CIMENT 31 

I

I 
Ip4 BETON CATALÀ S.A. 

A0827798

0 
3762406CF9636S0001ZP CL CIMENT 19 

I

I 
Ip5 MARTINEZ FORNIER,M SOLEDAD 

36645126

P 
3762407CF9636S0001UP CL CIMENT 13 

I

I 
Ip6 

LOPEZ MORENO, SOLEDAD (50%) 

NEVOT SANSO, MANUEL (50%) 

37593533

X 

38252456

Y 

3762402CF9636S0001IP CL ACER 16 

I

I 

OR

1 
DURAN RAVENTOS, ANTONI  

77255459

T 
3663701CF9636S0001QP 

RB DE LA TORRE 

DE L'ONCLET 8 

I

I 

OR

2 

PROMOCIO INDUSTRIAL 

VILANOVA, SAM* 
A5800897 3663702CF9636S0001PP 

AV COLL D'EN 

FERRAN 11 

* PIVSAM és propietària del 28% / Ajuntament és propietari del 72% 

 

D’acord amb allò que preveu l’article 99.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010 de 3 d’agost, cal incorporar a la memòria del projecte la identitat de les persones propietàries o titulars 

d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de 

modificació, segons consti en el Registre de la Propietat.  

L’àmbit de la modificació es limita als solars situats en Sòl Urbà Consolidat i, per tant, totes les cessions de 

sistemes ja han estat realitzades. 
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V. MEMÒRIA DE LA ORDENACIÓ 

VI.1 Objectius i criteris de l’ordenació proposada 

Tal com s’ha explicat al “Capítol II. Objecte de la modificació” de la memòria de la informació, es vol donar un 

nou impuls a l’àmbit de Masia d’en Barreres, un àmbit que ha vist al llarg dels anys com anava perdent les 

activitats existents, moltes d’elles contaminants, ja que estaven vinculades amb el sector de transformació del 

ciment; i com s’anava deteriorant el seu entorn, quan és tracta d’un indret situat estratègicament en la 

confluència entre la C-31 i la C-15. 

Per aquest motiu es vol donar un nou impuls a tota aquesta zona i el primer que cal fer és establir les bases per 

fer-ho, adequant el planejament vigent per tal que es pugui garantir la implantació d’un nou teixit d’activitats 

econòmiques i comercials que renovin i substitueixin  l’existent, així com l’ordenació i l’homogeneïtzació del 

planejament vigent, a més de donar resposta a les prescripcions tècniques establertes pel propi Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

L’objectiu principal d’aquest document és la regeneració d’aquesta àrea de Vilanova i la Geltrú de manera que 

es permeti l’actualització del teixit econòmic mitjançant l’homogeneïtzació dels usos i paràmetres del 

planejament. Alhora, s’adapta la zonificació a les obres d’urbanització realitzades. 

En concret, les bases per aconseguir aquests objectius, així com els criteris que s’han tingut en compte, són els 

següents: 

1) La modificació dels sòls destinats a sistemes, sense afectar al sòl privat destinat a zones ni la 

superfície destinada a sistemes. Es disminueix el sòl destinat a vialitat i s’augmenta tant el sòl destinat a 

zones verdes, com el destinat a equipaments, sense alterar en cap moment el total del sòl destinat a 

sistemes en tots dos àmbits (Masia d’en Barrers I i II) excepte un petit ajust que suposa la introducció 

d’un nou vial en el límit de la parcel·la ImA que fa augmentar en 928.23m² el sòl destinat a sistemes. El 

sòl destinat a equipaments, que a la proposta anterior es trobava en un àmbit més perifèric, s’ha 

reubicat a un punt més centralitzat i que compta amb un major potencial. D’aquesta manera se li dona 

preferència a aquest sistema que és d’interès general. 

Els criteris que s’han tingut en compte és l’adequació del planejament a l’obra realitzada, adaptant-se a 

les solucions es van dur a terme durant l’obra per tal d’optimitzar els recursos i facilitar l’ús, tals com 

voreres que limiten amb zones de marge i vials que han perdut la seva funcionalitat. 

2) La introducció d’un nou accés extern des de l’enllaç de la cruïlla de la C-15 amb la C-31 que 

connecti amb l’àmbit general Masia d’en Barreres.  

Els criteris que s’han tingut en compte són: 

- La millora de les connexions del conjunt dels àmbits, tant de Masia d’en Barreres II, com Masia 

d’en Barreres I, afavorint així la mobilitat general de tot aquest àmbit, d’acord amb les 

conclusions de l’estudi de mobilitat realitzat.  

- Afavorir la mobilitat general del municipi, al disposar d’una incorporació directa per accedir a 

Vilanova i la Geltrú sense haver d’entrar en la rotonda d’enllaç venint de Barcelona i en 

direcció Tarragona.  

3) La introducció d’un nou vial al límit de la parcel·la de major dimensió de l’àmbit Masia d’en 

Barreres II, per tal que tingui una configuració d’illa totalment envoltada de sòls destinats a sistemes. 

Aquest nou vial connectarà la Rambla central amb el Carrer de l’Acer. 

Els criteris que s’han tingut en comte són: 

- Afavorir la mobilitat al voltant de l’illa esmentada, així com de tot aquest àmbit objecte de 

modificació. 

4) La introducció d’altres ajustos menors dins de la urbanització existent que se’n deriven de garantir 

la mobilitat de la futura implantació d’un nou teixit d’activitats econòmiques i comercials que renovi 

l’existent, com la introducció d’una rotonda en la zona del passeig central que garanteixi tots els girs i 

moviments interns i la eliminació del gir existent, que ara no cal al disposar d’aquesta nova rotonda. 

El criteri que s’ha tingut en compte és garantir la pròpia mobilitat de la implantació com a tal a l’àmbit 

Masia d’en Barreres I i II.  

5) L’eliminació de la limitació pel que fa als usos comercials d’un màxim del 15% que estableix el 

Planejament aprovat de Masia d’en Barreres II. Tenint en compte que encara que estigui admès l’ús 

comercial de forma genèrica en tot l’àmbit sense limitacions, aquest ús és troba molt limitat per el fet 

d’estar circumscrit als usos que la Llei de comerç permet fora de la T.U.C. (Trama Urbana Consolidada). 

Els criteris que s’han tingut en compte són: 

- Regir-se tant per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de 

l’activitat econòmica, com a la Directiva de serveis 2006/123/CE, del Parlament Europeu, en 

que ambdues especifiquen que no es poden establir limitacions, ni restriccions, ni cap altre 

condicionant en els usos del sòl en l’exercici de les activitats econòmiques que es vulguin 

desenvolupar. 

“LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de 

la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

En el capítol III, es modifica el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2010, del 3 d’agost. S’estableix que el planejament urbanístic i les ordenances municipals 
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sobre edificació i ús del sòl no poden establir limitacions a l’accés de l’activitat econòmica o a 

l’exercici de les activitats que vulneren la Directiva de serveis i la seva normativa de 

transposició; també s’elimina la necessitat de llicència urbanística d’un conjunt d’actuacions, 

com ara les construccions i instal·lacions de nova planta; les obres d’ampliació, reformes i 

altres que no requereixen projecte; el canvi d’ús d’edificis i instal·lacions, excepte si el canvi és 

cap a un ús residencial; la construcció de murs o tanques o la instal·lació de cartells o tanques, 

entre altres.” 

“DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de 

diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Considerando lo siguiente:  

(...) 

(5) Por tanto, procede eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento 

de los prestadores en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los 

Estados miembros y garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los 

servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades 

fundamentales del Tratado. Dado que los obstáculos que entorpecen el mercado interior de los 

servicios afectan tanto a los operadores que desean establecerse en otros Estados miembros 

como a los que prestan un servicio en otro Estado miembro sin establecerse en él, procede 

permitir que el prestador desarrolle sus actividades de servicios dentro del mercado interior, ya 

sea estableciéndose en un Estado miembro, ya sea acogiéndose a la libre circulación de 

servicios. Los prestadores deben disponer de la posibilidad de elegir entre estas dos libertades 

en función de su estrategia de desarrollo en cada Estado miembro.” 

- La falta de sentit d’aquesta limitació ja que no s’especifica com s’ha de portar a terme, 

possibilitant així que el primer en desenvolupar-ho s’apropiï de la totalitat d’aquesta, deixant 

així sense oportunitat als següents promotors. 

6) Qualificar la parcel·la qualificada com a 8b4 amb la clau 8b2, per tal d’homogeneïtzar els 

paràmetres urbanístics de les tres parcel·les que formen l’illa situada darrere del centre Vila Lauren dins 

de l’àmbit Masia d’en Barreres I, ja que hi ha usos diferents dins d’aquesta mateixa illa en parcel·les que 

són contigües i que compten amb un mateix propietari. Aquesta situació no respon a cap criteri i tan sols 

genera problemàtiques a l’hora de desenvolupar activitats al tenir claus diferents, 8b2 (Imb) i 8b4 (ImE). 

L’objectiu és ara,  el d’homogeneïtzar els usos de totes aquestes parcel·les d’aquesta illa i igualar-los 

als que estableix el PGO pel que fa a la clau 8b2 (Imb) per tal d’evitar aquestes disfuncions. 

Els criteris que s’han tingut en compte són:  

- El registre de la propietat de les parcel·les contigües amb claus diferents.  

- Les claus que fixa el PGO aprovat l’any 2001, posterior a la redacció del Pla Parcial del 1991 

del sector Masia d’en Barreres I.  

7) Respecte la parcel·la de l’àmbit Masia d’en Barreres I, qualificada amb la clau 8b1 on es situa Vila 

Lauren, mantenir els mateixos usos, afegint únicament l’ús recreatiu, atès que no van ser incorporades 

al PGO aprovat al 2001 les determinacions respecte la qualificació de les parcel·les de l’illa on es situen 

definides a la modificació del PP aprovat al 1998. 

Deixant sense efecte tot el que defineixen els estudis de detall aprovats, ja que no eren les figures 

adients per fer-ho. Per aquest motiu, es proposa donar-li a aquesta illa una nova clau 8b1.1. 

Els criteris que s’han tingut en compte són:  

- La Modificació puntual del Pla Parcial del sector I Masia d’en Barreres aprovat el 26 de gener 

de 1998 on s’inclou dins del règim d’usos de la Subzona ImA, l’ús recreatiu condicionat a una 

parcel·la de superfície mínima de 6.000 m2.  

- Efectuar una correcció d’errades en els usos de l’illa ja que l’ús recreatiu que tenia aquesta illa, 

d’acord amb el planejament derivat aprovat amb anterioritat a l’aprovació del PGO i amb el 

qual es va donar la llicencia, no va ser recollit per l’esmentat PGO el 2001, cosa que s’aprofita  

per corregir en aquesta modificació.  

8) Establir el criteri de claus del sòl urbà a l’àmbit Masia d’en Barreres II amb les de l’àmbit Masia 

d’en Barreres I i les fixades al PGO aprovat el 2001, al no tractar-se ja d’un sector de sòl urbanitzable, 

sinó d’un àmbit en sòl urbà. La clau unificada de la totalitat de les zones situades dintre de l’àmbit a 

modificar seria la (8) Zona Industrial Urbana.  

Els criteris que s’han tingut en compte són:  

- El pas de sòl urbanitzable a sòl urbà un cop realitzades les obres d’urbanització l’any 2002 i no 

restar pendents de cessions.  

- La necessitat d’unificar criteris de identificació del sòl urbà per a poder treballar els dos àmbits 

com a un únic àmbit conjunt.  

- La simplificació logística a l’unificar les claus definides als Plans Parcials d’ambdós àmbits 

amb el PGO, per a la seva millor comprensió.  

9) Dotar l’illa de major dimensió de l’àmbit Masia d’en Barreres II d’una clau de nova creació (8b6) amb 

els seus propis paràmetres d’ordenació, per tal d’afavorir la possibilitat de implantació d’una activitat 

econòmica i comercial que faci de motor i regenerador de tota aquesta zona. Aquesta clau de nova 

creació porta incorporada una càrrega de desenvolupar un vial de nova creació que acabarà de 
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completar la vialitat de tot el conjunt, així com de resoldre una millor connexió d’aquest àmbit amb les 

vies ràpides de la ciutat degut a les modificacions en la mobilitat que aquesta nova activitat comportarà.  

El futur projecte objecte de llicència que s’implanti a la clau 8b6 vindrà regulat segons la normativa 

detallada que s’exposa al present document de Modificació Puntual del PGO. 

Els criteris que s’han tingut en compte són:  

- La disponibilitat de sòl urbà consolidat lliure, de superfície aproximada d’uns 47.000 m2, i la 

possibilitat d’oferta del mateix.  

- La complexitat del recinte resultant de tal envergadura degut a les seves dimensions i les 

possibilitats per a la implantació d’una activitat.  

- La disponibilitat d’espai d’aparcament i xarxa viària suficient per als tràfics generats per a 

l’activitat.  

- Les diferències de cotes entre els extrems de la parcel·la degut a la seva elevada extensió.  

- L’aprovació de la disposició addicional novena del Decret Llei 1/2009 en la Llei 5/2017, de 28 

de març de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic i regulació dels 

impostos sobre grans establiments comercials, que va incorporar un nou punt h), on s’establia, 

a Vilanova i la Geltrú, l’emplaçament d’una gran superfície comercial en forma d’equipament 

col·lectiu a l’àmbit Masia d’en Barreres II, amb una superfície màxima de venda de 19.000 m2. 

“LLEI D’ACOMPANYAMENT DE PRESSUPOSTOS (Llei 5/2017) aprovada el 28 de Març de 

2017 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7340-30.3.2017. 

Capítulo IX. Equipamientos comerciales 

«Artículo 18. Documentos anexos a la comunicación 

9. Se añaden tres letras, la f, la g y la h, a la disposición adicional novena del Decreto ley 

1/2009, con el siguiente texto: 

»h) En Vilanova i la Geltrú, en el ámbito de planteamiento del polígono Masia d'en Barreras II, 

una superficie máxima de venta de 19.000 m2 en un equipamiento colectivo que debe 

emplazarse necesariamente en una parcela que esté conectada con la TUC mediante un vial 

estructurante del municipio. Estos metros deben materializarse antes del 31 de diciembre de 

2021.” 

 

VI.2 Justificació de la conveniència de la Modificació Puntual del PGO quant a la figura 

del planejament 

En aquesta nova proposta d’ordenació es planteja, dins de l’àmbit delimitat, una modificació de tots els apartats 

plantejats al punt “VI.1 Objectius i criteris de l’ordenació proposada” respecte al planejament vigent. Per tal 

d’assolir aquest objectiu, es considera que la figura de planejament més adient és la redacció d’una 

“Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació” que abasti els terrenys qualificats amb la clau urbanística 

8b6 i els nous terrenys de cessió viaria els quals són objecte d’una nova ordenació. I això, sens perjudici dels 

ajustos en les qualificacions realitzades en els àmbits de Mas Barreres I i Mas Barreres II. 

Segons el  Decret Legislatiu 11/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el sòl 

comprès en el polígon d’actuació d’aquesta modificació puntual s’ha de considerar com a sòl urbà consolidat, 

urbanitzat i amb les cessions de sistemes ja realitzades, circumstància que simplificarà molt el procés. 

La incorporació de l’ús recreatiu com a ús permès a parcel·les amb una superfície mínima de 6.000 m2 amb 

clau segons Pla Parcial ImA, ja va ser aprovat al 1998, però no va ser incorporat a la revisió del PGO del 2001 

per error. Aquest fet, doncs, no implica un increment de l’estàndard per a sistemes, i per tant no es contempla 

la realització de noves cessions per a sistemes públics.   

Ara bé, la dotació de nous usos comercials a l’àmbit mitjançant una parcel·la de nova creació comporta un 

increment d’aprofitament respecte l’aprofitament segons el planejament i usos industrials vigents. Aquesta nova 

actuació de dotació es tradueix en noves cessions i obres d’urbanització associades a aquest increment, tal 

com s’explica a l’Avaluació Econòmica – financera de les actuacions, que s’adjunta com a separata a l’Annex 

E.04. 

VI.3 Justificació i descripció de l’ordenació proposada 

L’àmbit objecte de modificació del Pla abasta una superfície total de 281.482,05 m2. 

D’acord amb els objectius i criteris exposats en el punt primer d’aquest capítol, la proposta d’ordenació 

s’articula de la següent forma. 

A | Sistemes 

A.1 La xarxa viària (clau V) 

Comprèn els espais reservats per a la xarxa viària i l’estacionament de vehicles en superfície, amb l’objecte de 

permetre nivells adequats d’accessibilitat i mobilitat dintre de l’àmbit de modificació. 

Modificacions respecte la vialitat del Pla Parcial vigent:  
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- S’adequa el sòl qualificat com a sistema viari segons l’obra realitzada fins al moment, en funció 

a aquelles parts que no s’han portat a terme, tals com voreres que limiten amb zones de 

marge i vials que han perdut la seva funcionalitat. 

Pel que fa a la vorera sud del Carrer del Ciment, vora el talús paral·lel amb la C-31 es 

considera que cal que tingui un tractament de verd públic enlloc d’un paviment dur. 

Aquesta modificació del sòl destinat a vialitat no comporta una disminució dels sòls destinats a 

sistemes, ja que es compensa augmentant el sòl destinat a zones verdes i equipaments. Com 

a excepció, s’introdueix un nou vial al límit de la parcel·la ImA de l’àmbit Masia d’en Barreres II 

tal i com es desenvolupa a continuació. 

- S’incorpora un nou vial al límit de la parcel·la de major dimensió de l’àmbit Masia d’en Barreres 

II per tal que tingui una configuració d’illa totalment envoltada de vialitat i es millori així la 

mobilitat de tot aquest àmbit objecte de modificació. 

Aquest nou vial, un cop urbanitzat, serà cedit a l’Ajuntament  per tal que es pugui mantenir 

amb la resta de carrers, havent de complir en aquest cas amb els requisits tècnics d’execució 

de la resta de carrers públics. 

Aquest vial tindrà una amplada de 10 metres on s’hi ubicarà un carril per a vehicles en direcció 

est, i les voreres corresponent a cadascuna de les bandes, connectant la rambla central amb 

el Carrer de l’Acer.  

- S’incorporen, a més, altres ajustos menors dins de la urbanització existent que se’n deriven de 

garantir la mobilitat de la futura implantació d’un nou teixit d’activitats econòmiques i 

comercials que renovi l’existent, com la introducció d’una rotonda a la zona del passeig central 

existent entre l’àmbit Masia d’en Barreres I i II que garanteixi tots els girs i moviments interns i 

l’eliminació del gir existent, que ara no serà precís al disposar d’aquesta nova rotonda. 

Les dimensions d’aquesta rotonda venen definits al plànol “O.02_Planejament proposat – 

Ordenació”. 

TAULA 9: COMPARACIÓ SUPERFICIES VIARI 

 
PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA MODIFICACIÓ 

SISTEMES I II 
SUP. 
TOTAL 

I II 
SUP. 
TOTAL 

(V)  Viari + 
Estacion
ament 

25.444,00 32.033,00 57.477,00 23.696,94 28.129.29 51.826,23 

 

 

A.2 La reserva de vialitat (Clau VR) 

La proposta de modificació alhora incorpora un nou accés d’enllaç provinent de la cruïlla de la C-15 amb la C-

31, per tal de millorar, de manera molt considerable, les connexions del conjunt dels àmbits, tant de Masia d’en 

Barreres II, com Masia d’en Barreres I, afavorint així la mobilitat general de tot aquest àmbit i, de retruc, del 

municipi, al disposar d’una nova incorporació directa per a accedir a Vilanova i la Geltrú. 

Aquest nou enllaç connectarà amb el carrer de l’Acer en un punt estratègic que permetrà l’encreuament 

d’aquest nou enllaç amb el propi Carrer de l’Acer i amb la Rambla de la Torre de l’Onclet, sense la necessitat 

de recórrer a talussos o ponts al no existir canvis de nivell significatius en aquest punt de connexió. 

És per aquest motiu que es fa una previsió de superfície de reserva destinada a vialitat que permetrà la 

urbanització d’aquesta nova incorporació a la que se li assigna una nova clau (VR). 

 

TAULA 10: SUPERFICIES RESERVA VIALITAT 

 
PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA MODIFICACIÓ 

SISTEMES I II 
SUP. 

TOTAL 
I II 

SUP. 
TOTAL 

(VR

)  
Reserva 
vialitat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937,10 1.937,10 

 

La solució proposada queda definida als plànols “O.05_Planejament proposat. Enllaç C-15 / C-31” i s’ha ajustat 

segons les indicacions de l’informe sectorial rebut per part del departament de Carreteres. 

A.3 Els espais lliures (Clau F) 

Comprèn els espais destinats a zones verdes i esportives. Seran d’ús i domini públic i no edificables en més 

d’un 5% de la seva superfície.  

A la present modificació es mantenen el criteri general d’espais verds previstos al planejament vigent, 

augmentant però la seva superfície total com a conseqüència de la disminució del sòl destinat a vialitat per tal 

de no modificar la superfície total destinada a sistemes.  

A excepció del parc situat al sud-oest de l’àmbit, on passa a concentrar-se gran part del sòl destinat a 

equipament per tal de crear una gran peça funcional i alliberant així aquesta superfície del gran parc-jardí situat 

a l’est de l’àmbit; superfície que es troba situada a la vora del Torrent de Santa Magdalena i es potencia així la 

comunicació entre la zona esportiva de la ciutat i la xarxa de camins rurals.  

Les obres corresponents a aquesta gran peça de verd públic resten pendents de la totalitat de les 

corresponents al projecte d’urbanització i planejament vigent i són a càrrec dels propietaris de la totalitat del sòl 

del sector Masia d’en Barreres II. El seu cost ja està previst en el projecte d’urbanització. 
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Alhora, es proposa ampliar l’equipament situat al marge est de l’àmbit degut a la seva dimensió, ocupant el 

parc plantejat adjacent a aquest al Pla Parcial Masia d’en Barreres I.  

 

TAULA 11: COMPARACIÓ SUPERFICIES PARCS I JARDINS 

 
PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA MODIFICACIÓ 

SISTEMES I II 
SUP. 

TOTAL 
I II 

SUP. 
TOTAL 

(F)  Parcs i 
jardins 21.492,00 29.359,00 50.851,00 20.612,28 34.140,32 54.752,60 

 

Pel que fa a l’ordenació, es regiran pel que s’especifica sobre el sistema de Parcs i Jardins a l’article del PGO 

Capítol setè Sistemes d’espais lliures (Clau F). 

A.4 Justificació del compliment del TRLU quant a la modificació dels sistemes d’espais lliures 

(s’adjunta com a separata a l’Annex E.03) 

El present apartat justifica quantitativa i qualitativament la modificació dels sistemes d’espais lliures de l’àmbit 

de Masia d’en Barreres I i II d’acord amb l’article 98.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, on es determina 

que la modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús 

urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament 

urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la 

funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. 

Al següent quadre es justifica la diferència de superfície destinada a espais lliures corresponent al planejament 

vigent i al planejament proposat: 

TAULA 11: Comparació de superfícies de parcs i jardins de l’àmbit de la MPPGO 

SISTEMES PLANEJAMENT VIGENT PLANEJAMENT PROPOSAT DIFERÈNCIA 

SISTEMES SUP. TOTAL (m2) SUP. TOTAL (m2) SUPERFÍCIE (m2) 

(F)  Parcs i 
jardins 

50.851,00 54.752,60 + 3.901,60 

 

A la present modificació es manté el criteri general d’espais verds previst al planejament vigent, augmentant 

però la seva superfície total com a conseqüència de la disminució del sòl que s’havia previst destinar a vialitat, 

una vegada ajustat aquest a la realitat de la urbanització materialitzada. S’ha realitzat així amb la finalitat de no 

reduir la superfície total destinada a sistemes. D’aquesta manera, s’observa com la totalitat del sòl previst al 

planejament vigent per a ser destinat a espais lliures era d’un total de 50.851m2 i, en canvi, la present 

modificació del Pla General proposa un total de 54.752,60m2 de sòl destinat a parcs i jardins. Així doncs, es 

preveu un increment de 3.901,60m2 de sòl per a ser destinat a espais lliures.  

El canvi més important que incorpora la modificació, a més dels ajustos anteriorment comentats, és la 

reubicació dels espais lliures, que segons el planejament vigent estaven previstos al sud-oest de l’àmbit, amb la 

finalitat d’ubicar en aquest punt gran part del sòl destinat a equipament. D’aquesta manera, es reubica el sòl 

que serà destinat a un equipament d’interès general a una zona més centralitzada, agrupant els sistemes 

d’equipaments en un mateix eix i no deixant-los tan dispersos com preveia el planejament vigent, ja que gran 

part del sòl destinat a equipament es trobava ubicat a un punt perifèric, i d’aquest manera es trobarà ubicat dins 

de l’àmbit més consolidat de Masia d’en Barreres I. Aquesta decisió s’ha pres tenint en compte que 

l’equipament és un punt d’interès general i, per tant, mereix posicionar-se en un punt més central i de major 

potencialitat per tal de que pugui donar més joc i prestacions als futurs usuaris. Per altra banda, s’allibera així 

una superfície on s’hi preveu ubicar un gran parc situat a l’est de l’àmbit; superfície que es troba situada a la 

vora del Torrent de Santa Magdalena i es potencia d’aquesta manera la comunicació entre la zona esportiva de 

la ciutat i la xarxa de camins rurals. Es preveu que, d’aquesta manera, es podrà recuperar i acabar de 

materialitzar el camí, a dia d’avui sense finalitzar, que recorre aquest gran parc, així com dotar-lo de vegetació, 

il·luminació i que compti amb una circulació que permeti un recorregut agradable tant per a vianants com per a 

ciclistes, connectant la zona esportiva de Vilanova i la Geltrú amb els camins rurals existents a l’àmbit nord de 

Masia d’en Barreres. 

Les obres corresponents a aquesta gran peça de verd públic resten pendents de la totalitat de les 

corresponents al projecte d’urbanització i planejament vigent i es portaran a càrrec dels propietaris de la totalitat 

del sòl del sector Masia d’en Barreres II. Cal indicar que el seu cost ja està previst al projecte d’urbanització. 

Per altra banda, és important destacar que la gran superfície de sòl ubicada al límit sud-oest que segons el 

planejament vigent es troba qualificada com a sistemes d’espais lliures, fa la funció d’aparcament. Redefinint 

aquest sòl com a superfície destinada a equipament, i portant el sòl destinat a espais lliures a un àmbit més 

natural, s’aconsegueix comptar realment amb una superfície verda que permetrà desenvolupar-hi activitats a 

l’aire lliure.  
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Indicació dels recorreguts de vianants i ciclistes sobre el planejament proposat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5 Els equipaments (Clau 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Planejament vigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2: Planejament proposat 

Connexió amb els 

camins rurals i 

carril bici 

Recuperar camí 

existent inacabat 

Connexió amb zona 

esportiva de 

Vilanova i la Geltrú 

Redistribució dels sistemes 

d’equipaments i zones verdes 

Redistribució 

de la mobilitat 

Reubicació 

equipament a l’eix de 

l’Av. Vilafranca 

Proximitat al 

centre urbà 

Reubicació 

equipament 

al costat de l’existent 

(Arxiu comarcal) 

Nova franja verda 

Nova ubicació 

equipament 

Nou parc 

Agrupació eix 

equipaments 
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En conclusió, s’incrementa el sòl previst destinar a espais lliures i, a més, s’ubica a un punt més natural i 

funcional per a desenvolupar-hi activitats a l’aire lliure. Per tant, s’incrementa la reserva d’espais lliures i 

s’ubiquen en una millor posició relativa.  

Per altra banda, els equipaments previstos quedaran agrupats a l’eix de l’Avinguda Vilafranca, de manera que 

quedaran millor connectats entre ells i amb el municipi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.5 Els equipaments (Clau E) 

Comprèn les superfícies destinades a usos públics col·lectius al servei directe dels ciutadans i de tipus esportiu. 

El sòl serà sempre de domini públic.  

Al planejament vigent, els equipaments col·lectius es materialitzen, alguns d’ells, en parcel·les de d imensions 

problemàtiques (petites o excessivament irregulars). A més, el de major dimensió se situa al parc proposat a la 

vora del torrent, ocupant gairebé la totalitat d’aquest. 

Per això, atès que la modificació abasta el sòl corresponent als dos àmbits Masia d’en Barreres I i II, s’allibera 

la superfície d’equipament situada al parc del torrent, i es concentra, majoritàriament, al sud-oest de l’àmbit en 

una gran peça que compta amb més funcionalitat.  D’aquesta manera, es reubica un sòl que serà destinat a un 

equipament d’interès general a una zona més centralitzada, ja que es trobava ubicat a un punt més perifèric, 

dins de l’àmbit més consolidat de Masia d’en Barreres I. Aquesta decisió s’ha pres tenint en compte que 

l’equipament és un punt d’interès general i, per tant, mereix posicionar-se en un punt més central i de major 

potencialitat que pugui donar més joc i prestacions als futurs usuaris.  

Es proposa situar aquesta superfície destinada a equipament, donant façana a l’Avinguda Vilafranca del 

Penedès, que lliga l’àmbit de Masia d’en Barreres amb el centre de la ciutat, el qual pot generar sinergies 

positives i un millor aprofitament dels recursos de sòl públics disponibles.  

Aquestes modificacions del sòl destinat a equipaments comporta un relatiu augment de la superfície 

d’equipament a l’àmbit, però no comporta una modificació general dels sòls destinats a sistemes, ja que queda 

compensat amb la reducció dels sòls destinat a vials. 

TAULA 12: COMPARACIÓ SUPERFICIES EQUIPAMENTS 

 
PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA MODIFICACIÓ 

SISTEMES I II 
SUP. 

TOTAL 
I II 

SUP. 
TOTAL 

(E
)  

Equipaments 
5.181,00 7.214,00 12.395,00 7.744,56 5.361,29 13.105,85 

 

Les condicions d’ordenació de l’edificació del sòl destinat a equipaments seran les previstes als articles 94 i 101 

de les Normes Urbanístiques del PGO. Els usos admesos seran els definits als Plans Parcials de cada àmbit, 

que alhora es recullen a la normativa de la present modificació.  

Condicions de l’edificació: 

Les condicions d’ordenació de l’edificació del sòl destinat a equipaments seran les previstes als articles 94 i 101 

de les Normes Urbanístiques del PGO, a més de les següents consideracions determinades al planejament 

derivat corresponent: 

Connexió al centre històric de Vilanova i la 

Geltrú mitjançant Av. de Vilafranca del 

Penedès 

Camí 

rural 

Camí Ermita de 

Santa Magdalena 

Nova connexió de 

carril bici i eix cívic 

Carril bici existent 

Connexió amb 

equipament 

esportiu 
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- Per a l’edificació existent a conservar (Masia Nova), les distàncies a límit de parcel·la seran de 

10m pel límit a vial principal i de 5m per la resta de límits (peatonal i zona verda). 

Excepcionalment, es podran modificar aquestes distàncies sempre que es justifiqui 

adequadament al projecte d’edificació corresponent.  

- En els corresponents projectes d’edificació s’hauran de justificar l’ordenació volumètrica així 

com el compliment de les condicions urbanístiques que siguin d’aplicació.   

Condicions d’ús: 

Els usos admesos per al sistema d’equipaments col·lectius són els previstos pel Pla General per als sistemes 

generals d’equipaments col·lectius (clau E) i els d’equipaments esportius (clau G): 

a. Sanitari-assistencial 

b. Sòcio-cultural 

c. Religiós 

d. Públic Administratiu 

e. Tanatoris i similars 

f. Usos esportius, que podran ser d’àmbit municipal o supramunicipal: 

(1) Àmbit municipal o complementari: Instal·lacions esportives destinades a la pràctica dels 

esports de futbol, bàsquet, hoquei i altres especialitats esportives, poliesportives, 

piscines... així com els seus annexes i serveis.  

(2) Àmbit supramunicipal: Edificacions i instal·lacions esportives d’àmbit comarcal, 

campaments d’esbarjo... 

A.6 Les lleres públiques (Clau T) 

Comprèn els terrenys de domini públic hidràulic de la llera del Torrent de Santa Magdalena.  

Aquests terrenys, que seran sempre de domini públic, resten subjectes a la vigent legislació d’Aigües i sota la 

competència de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

El present document no contempla cap tipus de modificació respecte a aquests terrenys.  

 

 

 

A.7 Sistemes: Comparació de superfícies de sistemes. Masia d’en Barreres I i II 

QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES MASIA D’EN BARRERES I i II (m2) 

 PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA MODIFICACIÓ 

SISTEMES I II SISTEMES I II SISTEMES 

(V) 
Viari + 
Estacionament 

25.444,00 32.033,00 57.477,00 23.696,94 28.129.29 51.826,23 

(VR) Reserva vialitat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937,10 1.937,10 

(F) 
Parcs i jardins 

 
21.492,00 29.359,00 50.851,00 20.612,28 34.140,32 54.752,60 

(T) 
Lleres públiques 

 
0,00 2.275,00 2.275,00 0,00 2.258,70 2.258,70 

(E) 
Equipaments 

 
5.181,00 7.214,00 12.395,00 7.744,56 5.361,29 13.105,85 

(ST) 
Serveis tècnics 

 
0,00 300,00 300,00 0,00 299,97 299,97 

TOTAL 
52.117,00 71.181,00 123.298,00 52.053,78 72.126,67 124.180,45 

 

No modificat / Reduït / Ampliat 

 

B | Zones 

A diferència del sòl destinat a sistemes, aquesta modificació no comporta cap tipus de modificació en quant a 

les superfícies destinades a sòl d’aprofitament privat respecte al planejament vigent, excepte un petit ajust que 

suposa la introducció d’un nou vial en el límit de la parcel·la ImA que fa disminuir en 928.23m² el sòl destinat a 

zones. 

Les modificacions proposades en relació a les zones estan relacionades amb els usos i les claus urbanístiques 

d’aquestes.  

B.1 La limitació dels usos comercials 

El planejament vigent limita els usos comercials a l’àmbit Masia d’en Barreres II a un màxim del 15%, sense 

especificar com s’ha de portar a terme ni gestionar, possibilitant així que s’esgoti el sostre corresponent a l’ús 

comercial amb l’únic criteri de la temporalitat. 

Aquesta limitació és contrària al que estableix avui dia la legislació vigent, tant la Llei 16/2015, de simplificació 

de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica, com a la Directiva de serveis 2006/123/CE, del 

Parlament Europeu, en les què ambdues especifiquen que no es poden establir limitacions, ni restriccions, ni 
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cap altre condicionant en els usos del sòl en l’exercici de les activitats econòmiques que es vulguin 

desenvolupar.  

“LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat 

i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

En el capítol III, es modifica el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 

d’agost. S’estableix que el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre edificació i ús del sòl no 

poden establir limitacions a l’accés de l’activitat econòmica o a l’exercici de les activitats que vulneren la 

Directiva de serveis i la seva normativa de transposició; també s’elimina la necessitat de llicència urbanística 

d’un conjunt d’actuacions, com ara les construccions i instal·lacions de nova planta; les obres d’ampliació, 

reformes i altres que no requereixen projecte; el canvi d’ús d’edificis i instal·lacions, excepte si el canvi és 

cap a un ús residencial; la construcció de murs o tanques o la instal·lació de cartells o tanques, entre altres.” 

“DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006 

relativa a los servicios en el mercado interior 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Considerando lo siguiente:  

(...) 

(5) Por tanto, procede eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los 

prestadores en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y 

garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jurídica necesaria 

para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado. Dado que los obstáculos que 

entorpecen el mercado interior de los servicios afectan tanto a los operadores que desean establecerse en 

otros Estados miembros como a los que prestan un servicio en otro Estado miembro sin establecerse en él, 

procede permitir que el prestador desarrolle sus actividades de servicios dentro del mercado interior, ya sea 

estableciéndose en un Estado miembro, ya sea acogiéndose a la libre circulación de servicios. Los 

prestadores deben disponer de la posibilidad de elegir entre estas dos libertades en función de su estrategia 

de desarrollo en cada Estado miembro.” 

Tenint en compte aquestes circumstàncies i també tenint en compte que l’ús comercial està admès de manera 

genèrica a tot l’àmbit sense limitacions, exceptuant aquest 15% abans definit, es proposa treure aquesta 

limitació, tenint en compte que ja existeix una que no es pot eliminar, que és la que estableix la pròpia Llei de 

Comerç pel que fa a que aquest àmbit està ubicat fora de la TUC amb les limitacions que això ja comporta. 

 

 

B.2 Homogeneïtzació de claus a parcel·les adjacents (8b4 a 8b2) 

L’ordenació del Pla Parcial Masia d’en Barreres I proposa diferents usos per a parcel·les contigües de l’illa 

situada al darrera del centre Vila Lauren dins de l’àmbit Masia d’en Barreres I que són de la mateixa propietat. 

Aquest fet no respon a cap criteri i només genera problemàtiques pel desenvolupament d’activitats al tenir claus 

diferents 8b2 (ImB) i 8b4 (ImE).  

És per aquest motiu que s’atorga a la totalitat de les parcel·les de l’illa compreses entre els carrers de la Calç i 

del Guix la clau 8b2, i es qualifica la parcel·la que actualment compta amb clau 8b4 amb la clau 8b2 per tal 

d’igualar els paràmetres urbanístics de tota l’illa i així facilitar el seu desenvolupament i homogeneïtza-la.  

Com a conseqüència, els usos de les parcel·les de l’illa s’unifiquen en consonància amb el que fixa el PGO per 

a la clau 8b2. En concret, amb la nova situació es permet, a l’actual parcel·la amb clau 8b4, a més dels usos 

actuals, l’ús d’habitatge (amb la limitació 33), esportiu i estació de servei. Aquest fet no es considera augment 

d’aprofitament atès que es tracta de la correcció d’una incorrecta assignació de la clau per part del PGO. 

Llegenda de columnes: 

1. Habitatge 

2. Hoteler 

3. Residencial mòbil 

4. Residencial especial 

5. Restauració 

6. Comercial petit 

6b. Comercial mitjà 

 

PLANEJAMENT VIGENT: 

CL
AU 

1 2 3 4 5 6 
6
B 

7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

8b2 

Im
B 

3
3 

N N N S N S S 
3
9 

N N N S N S 
3
5 

N N N N N N 

8b4 

Im
E 

N N N N S N S S 
3
9 

N N N N N N S N N N N N N 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: 

CL
AU 

1 2 3 4 5 6 
6
B 

7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

8b2 

Im
B 

3
3 

N N N S N S S 
3
9 

N N N S N S 
3
5 

N N N N N N 

S = SI;  N = NO 

7. Comercial gran 

8. Oficines 

9. Sanitari-assistencial 

10. Educatiu 

11. Recreatiu 

12. Esportiu 

13. Sòcio-cultural 

14. Estació de servei 

 

15. Industrial i magatzems 

16. Abastaments 

17. Públic-Administratiu 

18. Estacionaments i aparcaments 

19. Cementiri 

20. Extractiu 

21. Agrícola 
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(20) categories 15 A, B i C. 

(33) limitat a un per parcel·la, adscrit al personal de vigilància.  

(35) totes les categories, situació F. 

(37) només estació de servei. 

(39) admès serveis funeraris 

 

Així doncs, tant la superfície del sòl de la clau 8b4, com el sostre de la mateixa, seran recollits a la clau 8b2 

degut a la unificació d’aquestes parcel·les:  

SUPERFICIES DE SÒL HOMOGENEITZACIÓ CLAUS 8b2 i 8b4 

 P. VIGENT P. PROPOSTAT 

8b2-I Ind. mitjana-petita 17.056,69 25.288,50 

8b4-I Ind. mitjana-petita 8.232,81 0,00 

TOTAL 25.288,50 25.288,50 

 

SOSTRE HOMOGENEITZACIÓ CLAUS 8b2 i 8b4 

 P. VIGENT P. PROPOSTAT 

8b2-I Ind. mitjana-petita 15.350,12 22.759,65 

8b4-I Ind. mitjana-petita 7.409,53 0,00 

TOTAL 22.759,65 22.759,65 

 

B.3 L’ús recreatiu 

En data 26 de gener de 1998 es va aprovar una Modificació puntual del sector Masia d’en Barreres I, on 

s’incloïa, dins del règim d’usos de la Subzona ImA, l’ús recreatiu condicionat a una parcel·la de superfície 

mínima de 6.000 m2.  

Aquesta modificació no va ser incorporada a la revisió del PGO del 2001, d’acord amb el planejament derivat 

aprovat amb anterioritat i amb el qual es va donar la llicència a l’illa en que es troba situat el centre Vila Lauren, 

que és la clau 8b1.  

És per aquest motiu que la present modificació aprofita per a efectuar la correcció d’errades en els usos 

d’aquesta illa, atorgant-li una nova clau 8b1.1 on s’incorpora l’ús recreatiu com a ús permès, amb una 

superfície mínima de parcel·la de 6.000 m2 tal i com s’establia a la Modificació puntual del 1998. 

 

 

B.4 L’ús de restauració 

L’ús de restauració previst a l’àmbit Masia d’en Barreres II tan sols es recull a la subzona OR (Oficines i 

Restauració) sense cap tipus de limitació. D’aquesta manera, aquest ús de restauració es troba concentrat tan 

sols a l’illa de menor dimensió de l’àmbit Masia d’en Barreres II. 

Degut al possible desenvolupament de l’àmbit, on s’hi preveu la possibilitat d’implantar una gran superfície que 

suposi una activitat econòmica important per al municipi, es proposa incorporar, de manera molt limitada, un 

5% del sostre atorgat a la parcel·la que es proposa qualificar amb la clau 8b6, la possibilitat de desenvolupar a 

part del sostre l’ús de restauració. 

B.5 Unificació de claus dels diferents àmbits i el PGO 

L’àmbit Masia d’en Barreres I està incorporat al PGO del 2001 com a Zona industrial urbana (clau 8), comprès 

per aquells àmbits de sòl urbà ocupats preferentment per usos i instal·lacions industrials.  

D’altra banda, l’àmbit Masia d’en Barreres II està incorporat al PGO del 2001 com a Zona de desenvolupament 

industrial, terciari i de serveis (clau 15), que és la clau utilitzada en sòls urbanitzables destinats preferentment a 

l’ús industrial o de magatzems, i de preponderància d’usos terciaris i de serveis.  

Un cop realitzades les obres d’urbanització del sector Masia d’en Barreres II l’any 2002 i degut al fet que no 

resten pendents de cessions, aquest àmbit ha de ser incorporat al PGO com a Zona industrial urbana (clau 8), 

de la mateixa manera que està contemplat el sector Masia d’en Barreres I.  

Per aquest motiu, es proposa la unificació de les claus dels diferents àmbits, assignant a l’àmbit de Masia d’en 

Barreres II les claus de sòl urbà de la següent manera:  

EQUIVALÈNCIES CLAUS URBANÍSTIQUES 

 
PLA PARCIAL MASIA 

D’EN BARRERES 
PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ (PGO) 

SISTEMES 

Vials V 
V 

Aparcament A 

Equipaments E 
E (col·lectius) 

G (esportius) 

Serveis tècnics ST D 

Parcs i jardins P F 

Lleres públiques - T 

ZONES 

Indústria mitjana – sub. A ImA 8b1 (8b1.1 – 8b6) 

Indústria mitjana – sub. B ImB 8b2 

Indústria mitjana – sub. E ImE 8b4 

Industria petita Ip 8a2 

Estació de servei Is 8b5 

Oficines i Restauració OR 8b5 
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B.6 Clau de nova creació 8b6 

La gran parcel·la que havien ocupat les instal·lacions de l’empresa de fabricació i transformació de ciment 

Cemex (antiga Griffi), tancada durant anys i situada dins de l’àmbit de Masia d’en Barreres II, és qualificada 

segons el planejament derivat vigent amb la clau ImA. 

Aquesta parcel·la és la que compta amb una major extensió de les que existeixen actualment al municipi de 

Vilanova i la Geltrú i és per aquest motiu, entre d’altres posteriorment esmentats, que es precisa de la creació 

d’una nova clau específica pròpia, la 8b6, de manera que es puguin ajustar alguns dels seus paràmetres de 

manera més detallada i precisa per tal de poder adaptar-se millor a les seves característiques excepcionals, 

tant pel que fa a la dimensió, com a la variació topogràfica existent, ja que hi ha una diferència de cota o 

desnivell de gairebé 14 metres entre el seu punt més alt i el més baix.  

L’actual clau ImA, aplicable a aquesta parcel·la, permetia, entre d’altres usos, l’industrial, així com el comercial 

encara que limitat a un màxim del 15% del sector i a la limitació que estableix  La llei de comerç 1/2009 pel que 

fa als àmbits exclosos de la Trama urbana consolida (TUC). 

L’aprovació de la disposició addicional novena del Decret Llei 1/2009 en la Llei 5/2017, de 28 de març de 

mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic i regulació dels impostos sobre grans 

establiments comercials, ha possibilitat que, sobre aquesta gran parcel·la, es permeti la implantació d’una gran 

superfície comercial en forma d’equipament col·lectiu entès com a un establiment de caràcter col·lectiu, segons 

el Decret Llei 1/2009 d’ordenació d’equipaments comercials, amb la tipologia de parc comercial, amb una 

superfície màxima de venda de 19.000 m2. 

“Capítulo IX. Equipamientos comerciales 

«Artículo 18. Documentos anexos a la comunicación 

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

siguiente texto: 

»h) En Vilanova i la Geltrú, en el ámbito de planteamiento del polígono Masía d'en Barreras II, una superficie 

máxima de venta de 19.000 m2 en un equipamiento colectivo que debe emplazarse necesariamente en una 

parcela que esté conectada con la TUC mediante un vial estructurante del municipio. Estos metros deben 

materializarse antes del 31 de diciembre de 2021.” 

Per tal de poder desenvolupar una implantació comercial fora de la TUC és necessari disposar d’una illa 

totalment envoltada de vialitat, a més, d’aquesta manera es millorarà la mobilitat i s’afavorirà la seva connexió 

amb el vial estructurant que la vincula amb la resta del municipi. Per tal de desenvolupar-ho serà necessari 

afegir a la gran parcel·la ImA1, les dues finques contigües, configurant-se com a una única parcel·la indivisible. 

D’aquesta manera es disposarà d’una superfície total aproximada d’uns 48.239,64 m2. Aquesta operació dóna 

com a resultat, com ja s’ha indicat, la parcel·la de major dimensió de tot el municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 

Aquesta nova clau, tal i com s’ha explicat, compta amb una càrrega d’un vial, el desenvolupament del qual va 

lligat al de l’activitat de la parcel·la. Aquest vial, que connectarà l’àmbit d’una manera més directa amb els vials 

estructurants C-15 i C-31, afavorirà una millor connexió de l’àmbit amb totes les vies que l’envolten, acabarà de 

completar la xarxa viària d’aquest i farà que les parcel·les ImA1, ImA2 i  ImB, es transformin en una illa 

totalment envoltada per sistema viari. 

La nova clau 8b6 manté els mateixos paràmetres existents pel que fa a l’edificabilitat però es modifiquen la 

resta de paràmetres per tal de possibilitat la implantació d’un equipament col·lectiu privat de grans dimensions: 

Tipus d’ordenació 

Al tractar-se de la parcel·la de major dimensió de tot el municipi de Vilanova i la Geltrú, amb una superfície 

total aproximada d’uns 48.239,64 m2, i d’una parcel·la que compta amb una topografia marcada per 

desnivells, ja que entre el punt més alt i el més baix hi ha una diferència de cota de gairebé 14 metres, es 

proposa modificar el tipus d’ordenació d’edificació aïllada a volumetria específica, per tal de concretar una 

correcta definició dels paràmetres bàsics reguladors de l’edificació aplicables en aquesta parcel·la que 

compta amb unes condicions tan especials i úniques.  

La definició d’aquests paràmetres es basen en les condicions de l’edificació de l’actual clau ImA, afegint 

determinades modificacions puntuals a aquestes últimes per tal de permetre una possible implantació en 

aquesta parcel·la que compta aquestes condicions tan particulars. 

L’execució de zones per ordenació volumètrica requereix de l’elaboració d’un Estudi de Detall per ordenació 

de volums tal i com indica l’”article 69. Definició de paràmetres” del PGO.  

No obstant, i tal i com s’ha exposat al capítol “I. Antecedents”, la present modificació incorpora la definició 

de l’ordenació detallada de la parcel·la 8b6, d’aquesta manera, al tractar-se de sòl urbà consolidat, ja 

queden definits els paràmetres urbanístics aplicables i no es precisa la tramitació posterior d’un planejament 

derivat. A més, amb aquesta incorporació, l’Ajuntament compta des del primer moment amb un control 

detallat dels paràmetres d’ordenació de l’edificació que es desenvoluparà al sòl qualificat com a 8b6.  

Edificabilitat 

Els terrenys qualificats amb al clau 8b6 abastaran una superfície total de 48.240 m2 que serà una única 

parcel·la indivisible (que es correspondrà amb la quasi totalitat de les antigues parcel·les ImA1, ImA2 i Imb) i 

un sostre total de 34.444 m2, tal i com es justifica al quadre següent: 

Finca Superfície finca 

(m2 sòl) 

Coef. Edificabilitat 

(m2 st/m2 sòl) 

Sup. sostre 

(m2 st) 

Finca A (ImA1) 41.583 0,70  29.108  

Finca B (ImA2) 4.968 0,70 3.478 

Finca C (ImB) 1.689  1,10 1.858 
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TOTAL 48.240  34.444 

 

Considerant la cessió del vial situat al límit de la parcel·la, la superfície final d’aquesta parcel·la resulta de 

47.328 m2. Tot i aquesta cessió, es manté la superfície màxima de sostre (edificabilitat), resultant un nou 

coeficient d’edificabilitat. 

Càlcul del nou coeficient d’edificabilitat: 

34.444 m2 st (dada fixa) / 47.328 m2 sòl = 0,7277 m2 st/m2 sòl 

Per al còmput de l’edificabilitat, es computaran totes aquelles edificacions on s’hi desenvolupi una activitat 

econòmica, tot i que es trobin situades en planta soterrani. No obstant, les superfícies ubicades en planta 

soterrani on no s’hi desenvolupi una activitat econòmica (instal·lacions, aparcament, magatzems, ...) no 

tindran efectes en quant al còmput d’edificabilitat. 

Degut a l’exclusivitat d’aquesta parcel·la en quant a grans dimensions i topografia, i davant la previsió de 

que es precisaran grans extensions de superfície destinades a aparcament per tal de dotar el conjunt del 

màxim de places d’aparcament, aquestes superfícies d’aparcament no computaran a efectes d’edificabilitat. 

No obstant, si que computaran a efectes d’ocupació en el cas de que es trobin cobertes. 

Condicions de l’edificació 

Ocupació màxima de la parcel·la 

Actualment el planejament determina una ocupació màxima de la parcel·la del 60%. 

A causa de l’elevada dotació d’aparcament que es preveu que sigui necessària per al desenvolupament de 

la parcel·la, aquesta ocupació del 60% es podrà veure incrementada en el cas de que sigui necessari com a 

conseqüència d’haver de dotar el conjunt de més places d’aparcament (en funció de la normativa 

corresponent). Aquest possible increment de l’ocupació no podrà ser superior a un 5% i s’haurà de destinar 

a l’ús d’aparcament. A més, es respectaran en tot moment els gàlibs edificatoris i les separacions a vials. 

Alçada reguladora màxima 

El planejament vigent fixa l’alçada reguladora màxima en 12 m, a excepció de les sitges, xemeneies, 

tremugues i instal·lacions similars pròpies de la indústria o de l’equipament privat, l’altura de les quals es 

limitarà en general per uns plans ideals amb inclinació de 45º que continguin les línies que, coincidents en 

projecció vertical amb els límits de parcel·la mantinguin amb aquests una distància constant de 12 m. 

La problemàtica en qüestió amb la qual ens trobem en el desenvolupament de parcel·les d’aquestes 

dimensions és que poden donar lloc a edificacions de gran volum d’acord amb les dimensions de la 

parcel·la i, en aquests tipus edificatoris, s’utilitzen estructures que acostumen a comptar amb grans cantells. 

És per aquest motiu que l’ARM pot arribar a originar greus impediments a l’hora de desenvolupar la 

parcel·la en qüestió. 

D’aquesta manera, l’alçada reguladora màxima proposada per a aquesta clau 8b6 és de 15,50 m. Tal i com 

s’ha comentat, aquest increment es justifica en que la solució estructural que es precisa per tal de cobrir 

grans llums precisa disposar necessàriament de cantells de grans dimensions.  

Excepcionalment, l’alçada reguladora màxima podrà ser superada fins a un 50% més d’aquesta per 

elements puntuals singulars destinats a fins informatius i de senyalització. Aquests elements singulars 

hauran de respectar, en tot moment, les separacions mínimes als llindars de la parcel·la. 

Alçada lliure de la Planta soterrani 

El quart punt de l’article 52 del PGO defineix l’alçada lliure de les plantes soterrani, establint-lo a un mínim 

de 2,20m i un màxim de 3,00m. Aquesta definició està redactada pensant en parcel·les estàndard, amb una 

superfície inferior a la parcel·la en qüestió (ja que estem parlant de la parcel·la més gran de tot el municipi 

de Vilanova i la Geltrú) i amb una diferència de cota de nivell inferior als 14 metres, que és el cas que amb 

el que ens trobem. Per tots aquests motius es proposa modificar aquest punt de la següent manera: 

Atès que la implantació d’un equipament col·lectiu privat adaptat a la forma i cotes de la parcel·la pot 

implicar la realització de plataformes a la mateixa cota on es desenvolupi l’activitat, es pot donar el cas que 

en aquestes s’hi donin alhora usos comercials i d’aparcament. En aquest cas es proposa mantenir l’altura 

mínima de 2,20m, però no limitar l’altura màxima per tal de permetre que la totalitat de la parcel·la pugui 

funcionar com un conjunt ja que, degut al desnivell present a la parcel·la, hi ha cotes que poden tenir 

parcialment la consideració de planta soterrani però, alhora, tenir la consideració de planta baixa en algun 

altre punt de la parcel·la. Aquesta modificació en la no limitació de l’altura màxima de la planta soterrani, 

permetrà que si una mateixa planta rep diferents usos pugui funcionar com un conjunt (comerç i 

aparcament), i la totalitat de la planta compti amb la mateixa alçada. A més, és una solució tant per motius 

constructius com per a poder entendre la totalitat de la parcel·la com una unitat compositiva i edificatòria.  

Aquesta consideració queda concretada a la definició volumètrica detallada als següents apartats per al 

desenvolupament de la parcel·la amb clau 8b6. 

Nombre de plantes soterrani 

El planejament vigent limita el número de plantes soterranis a una sola en totes les parcel·les de l’àmbit 

Masia d’en Barreres.  

Però, degut a les dimensiones i la topografia de la zona 8b6, que com ja s’ha comentat entre el punt més alt 

i el més baix hi ha una diferència de cota de gairebé 14 metres, es proposa modificar aquest punt i admetre 

fins a dues plantes soterrani amb l'ocupació màxima i les separacions mínimes fixades per a la construcció 

permesa sobre rasant del terreny exclusivament a la parcel·la amb aquesta clau. 
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Adaptació topogràfica i moviment de terres 

El PGO de Vilanova i la Geltrú defineix que en els casos en que sigui imprescindible l’anivellament del sòl 

amb terrasses, aquestes es disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions 

següents:  

- Les plataformes d’anivellament tocant a les llindes no podran situar-se a més d’1,50 metres 

per damunt o a més de 2,20 metres per sota de la cota natural de la llinda.  

- Les plataformes d’anivellament a l’interior de parcel.la (excepte els soterranis) hauran de 

disposar-se de manera que no depassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base) 

traçats des de les cotes, per damunt o per sota, possibles segons l’apartat anterior, a les 

llindes.  

Els murs interiors de contenció de terres no podran depassar en la part vista una altura de 

3,70 metres. Aquests murs no depassaran l’alçada d’1,50 m. per sobre ni 2,20 per sota de la 

cota natural del terreny. 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, aquesta resulta una parcel·la singular, ja que és la de major dimensió 

que existeix actualment al municipi de Vilanova i la Geltrú, i compta amb una diferencia de cota o desnivell 

de gairebé 14 metres entre el seu punt més alt i el més baix. 

És per aquest motiu que aquesta nova clau 8b6 recull, de la mateixa manera que es defineix a l’article 

68.d.2 del PGO, que en zones industrials podrà redactar-se un projecte d'urbanització que justifiqui i resolgui 

tècnicament moviments superiors als previstos al punt anterior, en funció de les necessitats industrials. En 

cas de no existir aquest projecte, es regirà per les limitacions de l'apartat anterior. 

Al plànol “B.06 Definició de tancaments perimetrals” i al plànol “B.01 Definició de planta baixa. Plataformes” 

es defineixen i justifiquen les solucions que es proposaran per als tancaments perimetrals així com les cotes 

de les plataformes que resultaran dels moviments de terres de la urbanització interior de la parcel·la. Per 

altra banda, al projecte objecte d’obtenció de llicència es detallarà la urbanització de l’interior de la parcel·la 

necessària. 

Condicions d’ús 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per tal de desenvolupar la totalitat de la parcel·la com un conjunt i 

degut a la diferència de cota existent entre els diferents punts dels límits de la parcel·la, és possible que una 

mateixa plataforma que tingui consideració de planta baixa, tingui la consideració de planta soterrani en 

alguns dels seus punts. 

 

És per aquest motiu, que es proposa no limitar els usos de planta soterrani, sempre i quant aquests usos es 

trobin vinculats a la planta superior, o bé, comptin amb un accés des d’una cota que, en algun punt de la 

parcel·la, tingui la consideració de planta baixa. 

Per altra banda, tal i com s’ha comentat anteriorment, es proposa incorporar, de manera molt restringida, 

l’ús de Restauració. D’aquesta manera, la nova clau 8b6, admet l’ús de restauració com a ús complementari 

al comercial i limitat a un màxim del 5% de la totalitat del sostre de la parcel·la.  

Amb les presents modificacions, els usos permesos a la nova clau 8b6 resulten els següents:  

Llegenda de columnes: 

1. Habitatge 

2. Hoteler 

3. Residencial mòbil 

4. Residencial especial 

5. Restauració 

6. Comercial petit 

6b. Comercial mitjà 

 

PLANEJAMENT VIGENT: 
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(**) M.B.II: Masia d’en Barreres II 

 (33) limitat a un per parcel·la, adscrit al personal de vigilància.  

(45) es regularan la seva compatibilitat per les determinacions de la legislació sectorial d’equipaments comercial vigent en 
cada moment.  

 (49) indústria en les categories A, B, C, D i E. 

(50) limitat a una ocupació, màxima del 10% de la parcel·la. 

(52)  com un ús complementari del comercial i limitat a un màxim del 5% de la totalitat del sostre potencial de la parcel·la 

 

7. Comercial gran 

8. Oficines 

9. Sanitari-assistencial 

10. Educatiu 

11. Recreatiu 

12. Esportiu 

13. Sòcio-cultural 

14. Estació de servei 

 

15. Industrial i magatzems 

16. Abastaments 

17. Públic-Administratiu 

18. Estacionaments i aparcaments 

19. Cementiri 

20. Extractiu 

21. Agrícola 
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B.7 Zones: Comparació de superfícies de zones. Masia d’en Barreres I i II 

QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES MASIA D’EN BARRERES I i II 

 PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA MODIFICACIÓ 

ZONES I II SUP. TOTAL  I II SUP. 
TOTAL  

8a2-I Ind. petita 

 
5.046,00 0,00 5.046,00 5.045,96 0,00 5.045,96 

8a2-II Ind. petita 

 
0,00 13.608,00 13.608,00 0,00 13.607,98 13.607,98 

8b1-I Ind. mitjana 

 
19.643,00 0,00 19.643,00 19.172,79 0,00 19.172,79 

8b2-I Ind. mitjana-

petita 
17.056,00 0,00 17.056,00 25.288,50 0,00 25.288,50 

8b2-II Ind. mitjana-

petita 
0,00 40.206,00 40.206,00 0,00 38.566,90 38.566,90 

8b4-I Ind. mitjana-

petita 
8.232,00 0,00 8.232,00 0,00 0,00 0,00 

8b5-I Estació de 

servei 
2.139,00 0,00 2.139,00 2.138,88 0,00 2.138,88 

8b5-II Oficines i 

restauració 
0,00 6.152,00 6.152,00 0,00 6.152,03 6.152,03 

8b6-II Ind. mitjana 

 
0,00 46.621,00 46.621,00 0,00 47.328,56 47.328,56 

TOTAL ZONES 52.116,00 106.587,00 158.703,00 51.646,13 105.655,47 157.301,60 

No modificat / Reduït / Ampliat 

 

 

 

 

 

 

 

VI.4 Quadre resum de l’ordenació proposada vs. PGO 

QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES MASIA D’EN BARRERES I i II (m2) 

   PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA MODIFICACIÓ 

SISTEMES I II SUP. TOTAL I II 
SUP. 

TOTAL 

(V) 
Viari + 
Estacionament 

25.444,00 32.033,00 57.477,00 23.696,94 28.129.29 51.826,23 

(VR) Reserva vialitat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937,10 1.937,10 

(F) 
Parcs i jardins 

 
21.492,00 29.359,00 50.851,00 20.612,28 34.140,32 54.752,60 

(T) 
Lleres públiques 

 
0,00 2.275,00 2.275,00 0,00 2.258,70 2.258,70 

(E) 
Equipaments 

 
5.181,00 7.214,00 12.395,00 7.744,56 5.361,29 13.105,85 

(ST) 
Serveis tècnics 

 
0,00 300,00 300,00 0,00 299,97 299,97 

TOTAL SISTEMES 

 
52.117,00 71.181,00 123.298,00 52.053,78 72.126,67 

124.180,4
5 

 

ZONES I II SUP. TOTAL I II 
SUP. 

TOTAL 

8a2-I Ind. petita 

 
5.046,00 0,00 5.046,00 5.045,96 0,00 5.045,96 

8a2-
II 

Ind. petita 

 
0,00 13.608,00 13.608,00 0,00 13.607,98 13.607,98 

8b1-I Ind. mitjana 

 
19.643,00 0,00 19.643,00 19.172,79 0,00 19.172,79 

8b2-I Ind. mitjana-
petita 

17.056,00 0,00 17.056,00 25.288,50 0,00 25.288,50 

8b2-
II 

Ind. mitjana-
petita 

0,00 40.206,00 40.206,00 0,00 38.566,90 38.566,90 

8b4-I Ind. mitjana-
petita 

8.232,00 0,00 8.232,00 0,00 0,00 0,00 

8b5-I Estació de 
servei 

2.139,00 0,00 2.139,00 2.138,88 0,00 2.138,88 

8b5-
II 

Oficines i 
restauració 

0,00 6.152,00 6.152,00 0,00 6.152,03 6.152,03 

8b6-
II 

Ind. mitjana 

 
0,00 46.621,00 46.621,00 0,00 47.328,56 47.328,56 

TOTAL ZONES 

 
52.116,00 106.587,00 158.703,00 51.646,13 105.655,47 

157.301,6
0 

 

TOTAL ÀMBIT 104.233,00 177.768,00 282.001,00 103.699,91 177.782,14 
281.482,0

5 

No modificat / Reduït / Ampliat 
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VI. COMPROMISOS DEL PROMOTOR 

El promotor de la futura implantació comercial de la parcel·la 8b6, l’empresa CEL URBÀ, S.L. amb NIF B-

63457824 amb domicili al Carrer Diputació 237, Pl.6 Pt.3, redacta la present modificació i es compromet a 

assumir els següents acords davant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, restant subjecte la concessió de la 

llicència de primera ocupació al compliment de cada un d’aquests punts, i que es concreten en: 

• La redacció de la present  modificació puntual del PGO en els àmbits de sòl urbà Masia d’en 

Barreres I i II i els estudis que siguin necessaris incorporar, sobretot el de mobilitat, per tal de poder 

portar a terme la tramitació de la mateixa a bon port i facilitar la seva implantació.  

• Redacció del projecte d’urbanització de les obres externes corresponents al nou accés a l’àmbit per 

part del promotor, que s’annexa a la modificació en forma de separata amb la part únicament de 

definició geomètrica i econòmica; així com de les obres d’urbanització corresponents als ajustos de 

la vialitat interior necessaris derivats de la millora de la mobilitat interna.  

• Assumpció dels costos d’adquisició dels terrenys necessaris per tal de realitzar les actuacions per 

garantir el nou accés al sector, així com dels costos de les obres d’urbanització per portar-ho a 

terme i dels costos d’urbanització del vial que tanca l’illa i aquells altres costos derivats dels ajustos 

de la urbanització existents necessaris per tal de garantir la mobilitat de la implantació. Aquestes 

modificacions no representen cap cost per part de la resta de propietaris del sector, assumint-los en 

la seva totalitat el promotor de la present modificació. 

• Tots aquests compromisos que assumeix el promotor no afectaran, en cap cas, a la resta de 

propietaris del sector Masia d’en Barreres II, que mantindran tots els seus drets i no els generarà 

cap cost derivat d’aquests compromisos assolits. 

• Adquisició, si s’escau, de les dues finques colindants ImA2, ImB1 per tal de configurar una parcel·la 

única i  indivisible, pels procediments legals que corresponguin, així com la materialització d’una 

superfície màxima de 19.000 m2 en un equipament col·lectiu que es situarà en una parcel·la 

assimilable a la TUC, connectada amb aquesta mitjançant un vial estructurant del municipi.  

Les construccions de la parcel·la de clau 8b6 s’hauran d’executar abans del 31 de Desembre de 

2021 tal i com marca la Llei d’acompanyament de pressupostos (Ley 5/2017) aprovada el 28 de 

Març de 2017 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7340-30.3.2017. 

 

 

 

 

 

“Capítulo IX. Equipamientos comerciales 

«Artículo 18. Documentos anexos a la comunicación 

9. Se añaden tres letras, la f, la g y la h, a la disposición adicional novena del Decreto ley 

1/2009, con el siguiente texto: 

»h) En Vilanova i la Geltrú, en el ámbito de planteamiento del polígono Masia d'en Barreras II, 

una superficie máxima de venta de 19.000 m2 en un equipamiento colectivo que debe 

emplazarse necesariamente en una parcela que esté conectada con la TUC mediante un vial 

estructurante del municipio. Estos metros deben materializarse antes del 31 de diciembre de 

2021.” 

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

liquidació definitiva de Masia d’en Barreres II.  

Tots aquests compromisos venen grafiats al plànol A.01 Compromisos del promotor. 

 

 

 

 

 

 

 

A Vilanova i la Geltrú,  gener de 2020 

 

 
PROMOTOR: 

 
CEL URBÀ, S.L. 

CIF: B-63457824 
 

Representant: 
Juan José Pueyo López 

DNI: 46.350.311-K 
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VII. INCIDÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ A LA MOBILITAT 

D’acord amb els criteris i objectius de la proposta de modificació, la nova ordenació de l’àmbit Masia d’en 

Barreres I i II suposa un augment de la mobilitat general d’aquest àmbit, així com la del municipi de Vilanova i la 

Geltrú en relació als següents elements: 

- La fonamentació de noves activitats econòmiques per al municipi, així com l’important 

increment de llocs de treball, comportaran un augment de la mobilitat tant en l’àmbit a tractar, 

com a la resta del municipi.   

- La introducció d’un nou accés d’enllaç de la cruïlla de la C-15 amb la C-31 millorarà 

considerablement les connexions del conjunt dels àmbits, afavorint així la mobilitat general de 

tot aquest àmbit i de retruc del municipi, al disposar d’una incorporació directa per accedir a 

Vilanova i la Geltrú.  

- La introducció d’un nou vial públic al límit de la parcel·la de major dimensió de l’àmbit Masia 

d’en Barreres II dotarà a aquesta d’una configuració d’illa totalment envoltada de vialitat que 

millorarà així la mobilitat de tot aquest àmbit objecte de modificació.  

- La resta d’ajustos menors dins de la urbanització existent, com és el cas de la introducció 

d’una rotonda en la zona del passeig central que garanteixi tots els girs i moviments interns i 

l’eliminació del gir existent, que es proposen per tal de garantir la mobilitat de la futura 

implantació d’un nou teixit d’activitats econòmiques i comercials que renovi l’existent. 

Igualment i d’acord amb el que disposa l’article 3 del decret 344/2006 del 19 de setembre, s’incorpora com a 

document annex a aquesta memòria l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, tal i com exigeix l’article 85 

del reglament de la Llei d’urbanisme.  

S’ha tingut en compte l’informe rebut per part dels Serveis Territorials de Carreteres en data 29 d’octubre de 

2018, relatiu a la present modificació puntual del PGO, de tal manera que s’ha incorporat als plànols de la 

present modificació puntual del PGO el nou disseny dels enllaços proposats segons el plànol orientatiu rebut 

per part del departament de carreteres. Així mateix, s’han incorporat els canvis sol·licitats referents al carrer de 

l’Acer i el carrer del Ciment als plànols de proposta d’ordenació.  

Així mateix, per tal de tramitar les futures llicències d’activitats, s’hauran de tenir en compte les consideracions 

recollides a la prescripció núm.6 de l’informe de carreteres rebut (transcrit a l’apartat XII.6 Servei Territorial de 

Carreteres del present document. 

 

 

VIII. JUSTIFICACIÓ DE L’INTERÈS PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ 

Tal com s’ha explicat al “Capítol II. Objecte de la modificació” del present document, es vol donar un nou impuls 

a l’àmbit de Masia d’en Barreres. Un àmbit que ha vist, al llarg dels anys, com anava perdent les activitats 

existents, moltes d’elles contaminants ja que estaven vinculades al sector de transformació del ciment, i com 

s’anava deteriorant el seu entorn, quan és tracta d’un indret situat estratègicament en la confluència entre la C-

31 i la C-15. 

És per aquest motiu que es vol donar un nou impuls a tota aquesta zona i establir les bases per fer-ho en el 

present document. 

Més concretament, les motivacions d’interès públic de la present modificació són les següents:  

- La regeneració d’aquesta àrea de Vilanova i la Geltrú de manera que es permeti l’actualització 

del teixit existent possibilitant l’enderroc de les grans edificacions industrials existents que han 

quedat obsoletes i sense ús.  

- Per aquest motiu, s’homogeneïtzen alguns  usos i paràmetres del planejament vigent per tal 

de facilitar l’impuls d’un nou teixit econòmic i fomentar noves activitats econòmiques per al 

municipi que comportaran un increment important de llocs de treball. 

- Donar una nova imatge digne a Vilanova i la Geltrú des de l’accés nord on es troba 

l’encreuament de les dues grans vies de comunicació principals, la C-31 i la C-15, des d’on 

accedeixen diàriament un gran nombre de persones al municipi. 

- Millorar considerablement la vialitat, tant de l’àmbit de modificació, com del municipi de 

Vilanova, amb la incorporació nou accés des de l’enllaç de la cruïlla de la C-15 amb la C-

31,que permetrà accedir a Vilanova i la Geltrú sense haver d’accedir a la rotonda d’enllaç 

venint de Barcelona i en direcció Tarragona.  

- Donar més valor a la zona verda situada al marge del Torrent de Santa Magdalena amb el 

desplaçament de la superfície destinada a equipaments situada en aquest parc al planejament 

vigent. Amb l’alliberament d’aquesta superfície, s’afavoreix la interconnexió i relació d’aquest 

parc amb la zona esportiva del Barri del Tacó i la xarxa de camins i carrils bici que s’està 

impulsant en aquesta zona, paral·lelament a la present modificació. 

- Afavorir als veïns del barri del Tacó i del barri del Llimoner amb el desplaçament de gran part 

de la superfície destinada a equipaments que es trobava situada a un punt perifèric cap a una 

zona que compta amb molta més centralitat. Aquesta decisió s’ha pres tenint en compte que 

l’equipament ha de ser un punt d’interès general i, per tant, mereix posicionar-se en un punt 

que compti amb més centralitat i major potencial. 
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- Part d’aquesta superfície destinada a equipaments que es trasllada del Parc del Torrent de 

Santa Magdalena, però en menor quantitat, es proposa ubicar-la al costat d’un equipament ja 

existent i en ple funcionament de Masia d’en Barreres I, el qual genera sinergies positives i un 

millor aprofitament dels recursos públics.    

- Efectuar les correccions d’errades que es van produir amb la redacció del text refós del Pla 

General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú l’any 2001 per a facilitar la regeneració de 

tot aquest àmbit, el qual no va recollir alguns punts corresponents a planejaments derivats que 

afectaven a l’àmbit de modificació i que van ser aprovats amb anterioritat a la redacció 

d’aquest document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’INFORME AMBIENTAL 

D’acord amb el determinat a l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual  s’aprova el Reglament 

de la Llei d’Urbanisme, en endavant RLUC, les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per 

la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar 

l'informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental 

o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. La Disposició Addicional Sisena del Decret legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, ens remet a la llei 6/2009, del 28 

d’abril,  d’avaluació ambiental de plans i programes. A l’article 7 de l’esmentada Llei es determinen les 

modificacions de plans i programes que han de ser sotmesos a avaluació ambiental.  

La present modificació no es troba inclosa en cap d’aquests supòsits ja que no altera la classificació del sòl 

determinat pel planejament vigent. Es modifica la superfície de sòl destinada a sistemes, sempre en el sentit de 

millora de la utilitat, en la totalitat de l’àmbit.  

És per això que les variacions de les zones verdes es realitzen sempre en el sentit de millorar la seva utilitat 

amb el canvi d’ubicació de l’equipament de major dimensió de l’actual àmbit Masia d’en Barreres II; així com 

l’augment de la superfície d’aquestes degut a l’optimització de les obres d’urbanització que s’han dut a terme.  

No es proposa cap nou ús dins l’àmbit, pel que no comporta cap alteració de les característiques 

mediambientals plantejades al planejament vigent. A més, la zona a modificar es tracta d’una zona molt 

consolidada i amb importants eixos viaris, com és el cas de l’encreuament de la C-15 amb la C-31.   

És per aquests motius que no es considera necessària ni l’avaluació ni l’informe ambiental.  

Tot i corroborar l’esmentat anteriorment, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, 

sens prejudici de l’anterior, valora la idoneïtat de la proposta en relació amb els aspectes mediambientals 

rellevants de l’àmbit d’actuació i  contemplen les mesures ambientals a les que caldrà donar compliment que 

queden recollides a continuació:  

- Pel que fa a la biodiversitat i patrimoni natural, s’ha comprovat que no s’afecta a cap espai 

inclòs en el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) o la xarxa Natura 2000, així com tampoc a 

cap àrea d’especial protecció designada en aplicació de les Directives 2009/147/CE, 

de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, i 

92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

la fauna i flora silvestre (modificada per la Directiva 97/62/CEE), terrenys catalogats 

com hàbitats d’interès comunitari, forest d’utilitat pública, àrees d’interès faunístic i/o 

florístic, espai d’interès geològic, aqüífer protegit o zones humides. 

Es destaca el pas del torrent de Santa Magdalena a llevant de l’àmbit de la 

Modificació com l’element natural més rellevant de l’àmbit juntament amb els espais 
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lliures situats a banda i banda, que conformen l’espai no transformat de l’àmbit, amb 

unes 2,70 ha. Es valora favorablement la finalitat de la proposta de regenerar un sòl urbà ja 

que s’opta pel reciclatge d’un sòl urbà obsolet i degradat en comptes d’ocupar noves 

extensions de sòl. Sens perjudici de la valoració positiva anteriorment esmentada, caldrà 

prioritzar la utilització de paviments tous, drenants i permeables per tal de compensar la 

pèrdua de permeabilitat derivada de la urbanització del sector. 

- Pel que fa al medi atmosfèric, cal palesar que el terme municipal de Vilanova i la Geltrú no 

forma part de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per al diòxid de nitrogen i 

per les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres d’acord amb el Decret 

226/2006, de 23 de maig, i segons l’Acord de Govern 82/2012, de 31 de juliol. Sens perjudici 

de l’anterior, es recomana que en el desenvolupament de la proposta, es tinguin en compte les 

determinacions definides en l’Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el 

Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de 

l'ambient atmosfèric, per tal de minimitzar l’emissió de partícules sòlides. Concretament, es 

recomana adoptar les mesures previstes en l’esmentat Acord pel que fa a l’àmbit de les obres 

públiques per tal de minimitzar l’emissió de partícules sòlides, concretament les accions 

corresponents a l’E20. Adequació de les serres radials en el tall de peces a l’exterior, l’E21. 

Millora de la recollida de runes i residus de la construcció i a l’E22. Ambientalitzar obres i 

maquinària. 

- Quant a la contaminació acústica i lumínica, es recorda que en el desenvolupament de la 

proposta caldrà donar compliment a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, i al seu Reglament de desplegament, el Decret 176/2009, de 10 de 

novembre, així com també a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i al Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 

desplegament. En aquest sentit, es valoren positivament les mesures contemplades en 

l’informe ambiental i en les normes urbanístiques. Concretament, es destaquen els 

condicionants establerts en els articles 61 i 62 pel que fa a la sensibilitat acústica i en l’article 

64 en relació amb la contaminació lumínica.  

- Pel que fa a la contribució de la proposta sobre el canvi climàtic, caldrà incorporar les mesures 

d’estalvi energètic per tal d’assegurar la màxima eficiència energètica dels nous edificis amb la 

finalitat de no comprometre el compliment dels objectius ambientals marcats per la Directiva 

2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig, relativa a l’eficiència 

energètica dels edificis, en la qual s’estableix l’obligatorietat de què els edificis tinguin un 

consum quasi nul en l’any 2020, sent aquesta restricció aplicable a l’any 2018 en el cas 

d’edificis de titularitat pública.  

D’aquesta manera, per tal d’atendre a les determinacions de l’article 27 de la Llei 16/2017, de 

l’1 d’agost, del canvi climàtic, i a fi de què les noves àrees residencials siguin el màxim 

d'autosuficients energèticament, caldrà que les noves edificacions s’ajustin a la definició 

d’edifici de consum d’energia gairebé nul establerta en la disposició addicional quarta del Reial 

Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament 

Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012. En concret, es defineixen com aquells edificis 

amb un nivell d’eficiència energètica molt alt, a determinar de conformitat amb l’annex I de la 

Directiva 2010/31/UE, i que la quantitat gairebé nul·la o molt baixa d’energia requerida hauria 

d’estar coberta, en molt àmplia mesura, per energia procedent de fonts renovables, inclosa 

energia procedent de fonts renovables produïda in situ o en l’entorn. 

- Finalment, segons la documentació aportada, actualment en l’àmbit d’actuació es localitzen 

activitats contaminants. Per tant, en el cas que es plantegi un canvi en l’ús del sòl, caldrà 

donar compliment a l’article 3.5 del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la 

relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 

declaració de sòls contaminants, presentant a l’Agència de Residus de Catalunya un informe 

de situació per part dels propietaris d’aquests sòls. 
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X. INCREMENT DE L’APROFITAMENT PRIVAT  

Tots els sòls d’aprofitament privat compresos a l’àmbit es tracten de solars en sòl urbà consolidat, amb les 

cessions per Vialitat, Zones verdes, Espais lliures i Equipaments ja realitzades.  

D’acord amb l’article 99.1 c del Text Refós de la Llei D’urbanisme (TRLLU), en les modificacions d’instruments 

de planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat, de l’ús residencial o de 

la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment, s’ha d’incloure una avaluació 

econòmica de la rendibilitat de l’operació en la qual s’ha de justificar en termes comparatius el rendiment 

econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que en resulta de la nova ordenació amb els nous usos.  

Com que aquesta modificació té per objecte, entre d’altres aspectes, la transformació dels usos establerts a la 

parcel·la 8b6, cal efectuar el càlcul de la rendibilitat econòmica que això suposa, de forma que es calculi la 

diferència en termes econòmics entre els usos que preveia el planejament vigent abans de la seva modificació i 

després, considerant ja aquests nous usos comercials, i així quantificar el que pot suposar aquest increment 

d’aprofitament i d’aquí poder establir la cessió del 10 % per aquest increment.  

La quantificació de l’increment d’aprofitament, així com del 10% de cessió, ve recollit en l’Avaluació Econòmica 

i Financera, que s’adjunta com a separata en l’Annex E.04 i que es resumeix com en el punt C de la present 

Memòria. 

Per a la resta de finques de l’àmbit de la modificació (8a2-II,  8b1.1-I, 8b2-I, 8b2-II, 8b5-I, 8b5-II), no es 

contempla cap canvi d’ús respecte als usos ja establerts pel propi planejament vigent dins de l’àmbit, per la 

qual cosa no es preveu un increment d’aprofitament per a aquestes finques. S’efectua la correcció d’una errada 

en els usos de l’illa en que es troba situat el centre Vila Lauren, que és la clau 8b1, ja que l’ús recreatiu que 

tenia aquesta illa, d’acord amb el planejament derivat aprovat amb anterioritat a l’aprovació del PGO i amb el 

qual es va donar la llicència, no va ser recollit per l’esmentat PGO el 2001, cosa que s’ha aprofitat per recollir 

en la present modificació. El planejament derivat anterior a l’aprovació del PGO que va incloure l’ús recreatiu, 

va ser una modificació del Pla Parcial Masia d’en Barreres I aprovada al 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

XI. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRÀMITS 

En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), 

així com a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 

la MPPGO estableix dins l’àmbit delimitat al plànol “A.02 Suspensió de llicències i tràmits” la suspensió de la 

tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com 

de l’atorgament de llicències a les parcel·les indicades al mateix plànol al ser subjectes de modificació en el 

present document fins a la seva aprovació definitiva.  

D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre estigui suspesa la tramitació de 

procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es 

podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles 

amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis 

proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.  
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XII. GESTIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Tal com disposa la disposició addicional segona al Text Refós de la Llei d’urbanisme, sobre actuacions de 

transformació urbanística: 

3. A l'efecte de l'aplicació de la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de sòl, són actuacions de transformació 

urbanística de dotació aquelles actuacions aïllades previstes en modificacions del planejament, sobre 

terrenys que en origen tenen la condició de sòl urbà consolidat, i que tenen per objecte l'ordenació i 

l'execució d'una actuació que, sense comportar una reordenació general d'un àmbit, dóna lloc a la 

transformació dels usos preexistents o a l'augment de l'edificabilitat o de la densitat de determinades 

parcel·les i a la correlativa exigència de majors reserves per a zones verdes, per espais lliures i per 

equipaments prevista a l'article 94.5 de la Llei d'urbanisme. 

L’article 9 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, modifica l’article 43 del mateix text refós de la Llei d’urbanisme en el seu 

apartat 3, que defineix les condicions en què es possibilita la substitució del percentatge de cessió del sòl pel 

seu equivalent en valor econòmic: 

3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres terrenys 

fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, si l’ordenació urbanística dóna lloc a 

una parcel·la única i indivisible o si resulta materialment impossible individualitzar en una parcel·la 

urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir. En aquests dos darrers supòsits, la cessió pot ésser substituïda 

també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de destinar a conservar, 

administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl. 

Així mateix, la mateixa disposició addicional segona del TRLU, en el seu apartat 4, articula que els propietaris 

poden efectuar el pagament substitutori de les cessions en el moment d’atorgament de la llicència 

d’obra nova, sense necessitat d’aplicar cap sistema ni modalitat d’actuació:  

4. [...] En el cas que el planejament determini que, pel fet de concórrer les circumstàncies indicades en 

l'article 43.3 i en l'article 94.5.c) de la Llei d'urbanisme, respectivament, el compliment del deure de cessió 

del 10% de l'increment de l'aprofitament urbanístic que comporti l'actuació de dotació així com el compliment 

del deure de cessió de les reserves de sòl per a zones verdes i equipaments que estableix l'article 94.5 de la 

Llei d'urbanisme es poden substituir pel seu equivalent dinerari, ha de calcular el valor total de les càrregues 

imputables a l'actuació i les persones propietàries poden complir el deure de pagament substitutori de les 

cessions, sense necessitat d'aplicar cap sistema ni modalitat d'actuació, en el moment d'atorgament de la 

llicència d'obra nova o de rehabilitació que habiliti la major edificabilitat o densitat o l'establiment del nou ús 

atribuït per l'ordenació i com a condició prèvia a la concessió de la llicència. 

Així doncs, i tal com s’especifica a l’apartat Increment de l’aprofitament privat IX. Increment de l’aprofitament 

privat, el pagament substitutori de les cessions (tant les relatives al compliment del deure de cessió del 10% de 

l’increment de l’aprofitament urbanístic, com les relatives a la urbanització de sistemes) s’efectuarà en el 

moment d’atorgament de la llicència d’obra nova, sense necessitat d’aplicar cap sistema ni modalitat d’actuació, 

en tant que la parcel·la 8b6 ja es troba actualment dins d’un àmbit de reparcel·lació ja aprovat. 

Les despeses relatives al compliment del deure de cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic 

s’especifiquen i justifiquen a l’Annex E.04 -  Avaluació Econòmica i Financera.  

Caldrà que l’empresa promotora de la implantació comercial, que és la parcel·la que genera l’increment 

d’aprofitament a la parcel·la qualificada amb la clau 8b6, assumeixi les obres d’urbanització externes i de 

millora derivades  de la seva implantació amb total indemnitat per a la resta de propietaris del sector. Aquestes 

actuacions, corresponents a les despeses relatives a les obres d’urbanització de sistemes a què fa referència 

l’apartat 4 de la disposició addicional segona al Text Refós de la Llei d’urbanisme, s’especifiquen a les 

prescripcions de l’informe del Servei Territorial de Carreteres ( Punt XIII.6 del present document: Informes 

sectorials). S’incorporen també a la fitxa normativa del polígon d’actuació PAU.03, dins el volum B del present 

document (Normativa),  i es resumeixen a continuació: 

- Obres internes corresponents als ajustos derivats de la present modificació a la Rambla Torre 

de l’Onclet: nova rotonda, gir a l’esquerra i nou vial que comunica amb aquesta. Caldrà 

redactar un Projecte d’Urbanització i seran assumides íntegrament pel promotor de la 

implantació comercial a la parcel·la amb la clau 8b6. 

- Obres externes de millora de la xarxa viària per tal d’afavorir la mobilitat de la zona: nou accés 

directe a la C-15 (Ronda Europa) des de la cruïlla de la C-15 i la C-31. Serà precís un Projecte 

d’Obres tramitat pel Servei Territorial de Carreteres de Barcelona per ser l’òrgan competent al 

ser els terrenys de titularitat del Servei de Carreteres. Seran assumits pel promotor de la 

implantació comercial a la parcel·la amb la clau 8b6. 

- Despeses de redacció del projecte d’urbanització de les zones verdes de l’àmbit de la present 

Modificació puntual. 

L’esmentat polígon d’actuació PAU 03 delimita els terrenys que ara són objecte de transformació, on es preveu 

la implantació del gran establiment comercial. La delimitació del referit polígon té els següents objectius: 

- la imputació de les càrregues urbanístiques externes generades per la present modificació del 

PGO 

- La obligació de cedir el 10% de l’increment d’aprofitament. 

La fitxa normativa del Polígon d’actuació s’incorpora com a article 6 de la Normativa urbanística del present 

document de la Modificació Puntual. 
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XIII. INFORMES SECTORIALS 

A continuació es fa un recull de les prescripcions i altres consideracions extretes dels diferents informes rebuts 

pels diferents organismes sectorials:  

1) Direcció General de Comerç – 26 d’abril 2018 

2) Agència Catalana de l’Aigua – 10 de maig 2018 

3)   Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú – 14 de maig 2018 

3.1) Xarxa de distribució d’aigua potable 

3.2) Xarxa de clavegueram 

4)  Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona – 12 de juliol 2018 

5)  Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona – 12 de juliol 2018 

6)  Servei Territorial de Carreteres – 29 d’octubre 2018 

 

XII.1 Comerç 

En data 26 d’abril de 2018, la Direcció General de Comerç, emet informe FAVORABLE relatiu a la present 

modificació condicionat a que es recullin les prescripcions que s’indica a l’informe, amb número d’expedient U-

31/18 (B/U-06).  

Les prescripcions definides a l’informe són les següents:  

Per tot això, d’acord amb les determinacions del Decret Llei 1/2009, en aquest informe es fan les 

prescripcions següents:  

- Afegir en l’article 41 de les NN.UU. del PGO, la referència de la normativa sectorial vigent, el 

Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o 

normativa sectorial que el substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la definició (article 5) i 

classificació dels establiments comercials (article 6). 

- Traslladar, als apartats de l’article 41 esmentat relatius a les qualificacions 8a2-I, 8b1-I, 8b2-I i 

8b5-I de Masia d’En Barrera I i a la qualificació 8b2-II de Masia d’en Barreres II, els criteris de 

localització i ordenació de l’ús comercial de l’article 9 del Decret Llei 1/2009.  

En aquest sentit, els únics establiments comercials que es poden implantar en aquestes 

qualificacions són els següents: 

 

a) Els singulars (ECS) que es detallen en l’article 6.1.b) del Decret Llei 1/2009, els quals també 

es classifiquen en PEC, MEC, GEC i GECT i es poden implantar en tots els àmbits on el 

planejament urbanístic vigent admeti l’ús comercial (article 9.5 del Decret Llei 1/2006). 

b) L’espai adjacent, que les industries poden disposar, per a l’exposició i venda dels productes 

propis de l’activitat industrial que s’hi desenvolupa sempre que no s’ultrapassi “els 300m2 de 

superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu. 

Aquesta activitat comercial només es pot dur a terme  mentre es mantingui l’activitat 

industrial” (Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009).  

- Introduir en l’article 41 esmentat, atesa l’admissió d’usos comercials com a compatibles dins 

les estacions de servei (clau 8b5-I), la limitació establerta en la Disposició Addicional 

vuitena del Decret Llei 1/2009 en el sentit que “les noves implantacions d'establiments 

dedicats a la venda de carburants, localitzades fora de la TUC, en tot cas, poden incorporar un 

establiment comercial amb una superfície de venda de fins a 200 m2, com a servei 

complementari de la benzinera, amb la comunicació corresponent a la direcció general 

competent en matèria de comerç. Qualsevol altra implantació comercial resta subjecta a les 

determinacions d'aquest Decret Llei”. 

Introduir, en l’article 159 de les NN.UU. del PGO, quant a la dotació de places d’aparcament 

relacionades per a usos comercials, l’adequació a l’article 12 del Decret 378/2006, pel qual 

es desplega la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, i que continua vigent d’acord amb la 

Disposició Transitòria Tercera del Decret Llei 1/2009. En aquest sentit, aquesta dotació per a 

establiments comercials a partir de 1.300 m2 de superfície de venda, ha de ser “en el tràmit de 

planejament urbanístic (...) com a mínim, de 2 places per cada 100 m² edificats”. Ara bé, en el 

moment de la materialització de l’ús comercial, el càlcul de la dotació de places s’ha de 

realitzar segons la “tipologia comercial” que s’implanti i sempre per cada 100 m2 de superfície 

de venda, d’acord amb l’article 12.3 del Decret 378/2006 esmentat.  

A l’article 3. Modificació de l’article 41 de les Normes Urbanístiques (NNUU) del Pla General d’Ordenació 

(PGO) de Vilanova i la Geltrú i a l’article 4. Modificació de l’article 159 de les Normes Urbanístiques (NNUU) 

del Pla General d’Ordenació (PGO) de Vilanova i la Geltrú de la present Modificació Puntual del PGO, es 

recullen totes les prescripcions indicades a l’informe rebut per part de la Direcció General de Comerç, resultant 

així doncs FAVORABLE. 
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XII.2 Agència Catalana de l’Aigua 

En data 10 de maig de 2018, es tramet l’informe sectorial FAVORABLE emès per l’Agència Catalana de 

l’Aigua en relació a la present modificació, amb número d’expedient UDPH2018001361 a petició dels Serveis 

Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona.  

Les conclusions extretes d’aquest informe són les següents:  

- En relació a l’abastament, s’informa que la present modificació no suposa un augment en la 

demanda d’aigua potable.  

- En relació al sanejament, s’informa que la modificació del POUM no suposa un augment en la 

generació d’aigües residuals.  

- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa que no es detecten afeccions.  

- En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa que no es detecten afectacions.  

XII.3 Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú 

XII.3.1 Xarxa de distribució d’aigua potable 

En data 14 de maig de 2018, la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, des del Departament de 

Producció, a petició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, fa una revisió de la present modificació i emet 

informe FAVORABLE respecte l’àmbit de la xarxa de distribució d’aigua potable.  

Les consideracions exposades en aquest informe per tal de garantir el servei d’aigua a tot el sector, són les 

següents: 

- Serà necessari instal·lar canonada nova de PE DN 160mm a cada costat del nou vial previst 

obrir entre el carrer Acer i el carrer Ceràmica. Realitzar les connexions a la xarxa existent de 

les dues canonades, amb vàlvules de maniobra.  

- A l’espera de poder fer un replanteig in situ, el nus existent al carrer Ceràmica entre la 

canonada de FD DN 200 i PE DN 160 s’ha de desplaçar, ja que queda situat a la calçada del 

nou vial a obrir. Per poder desplaçar-lo, s’haurà de modificar el tram final de la canonada de 

DF DN 200. 

- L’hidrant instal·lat sobre la canonada de DF DN 200 a la cruïlla entre la rambla de la Torre de 

l’Onclet i el carrer de la Ceràmica serà necessari desplaçar, al quedar situat en zona de 

calçada.  

- Al carrer Guix, existeix una canonada de PE DN 110 mm sense mallar. Per tal de garantir 

cabals i pressions és necessari mallar fent un creuament de la calçada al mateix carrer del 

guix.  

- La ventosa existent a la cantonada del carrer Acer amb el nou vial a obrir, s’haurà de retirar al 

quedar afectada pel nou vial.  

- Està prevista l’ampliació del pas del torrent per sota de la C-31. La companyia té previst en un 

futur la realització d’una nova connexió entre el dipòsit 3 i la ciutat, per aquest punt. Per aquest 

motiu seria adequat deixar instal·lat sota el pas del torrent una canonada de PE DN 160 

instal·lada dins d’una beina de protecció de PE corrugat DN400 en previsió per la futura 

actuació a realitzar per la companyia d’aigües.  

Totes aquestes consideracions seran recollides al corresponent projecte d’urbanització.    

XII.3.21 Xarxa de clavegueram 

En data 14 de maig de 2018, la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, des del Departament de 

Sanejament, a petició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, fa una revisió de la present modificació I emet 

informe FAVORABLE referent a l’àmbit de la xarxa de clavegueram.  

Les consideracions exposades en aquest informe, per tal de garantir el servei de la xarxa de clavegueram a tot 

el sector, són les següents: 

- Caldrà justificar que la modificació d’usos prevista (industrial a comercial) no compromet el 

dimensionat de la xarxa de clavegueram de residuals i pluvial existent.  

- Caldrà preveure que els nous vials tinguin resolt el drenatge de les seves aigües pluvials 

seguint les mateixes característiques constructives de la xarxa existent. La xarxa dels vials 

interiors podrà connectar-se a la xarxa de clavegueram existent, sempre que prèviament es 

pugui justificar el comentat a l’apartat anterior. La resta de vials d’accessos connectaran al 

drenatge de pluvials a través de la xarxa de carreteres.  

- El nou vial previst a obrir entre el carrer Acer i el carrer Ceràmica disposarà de la xarxa de 

clavegueram separativa (pluvial i residual) amb les mateixes característiques constructives de 

la existent al actual C/ de l’Acer amb l’excepció feta, degut al canvi d’ús, de la necessitat de 

construir les arquetes de control d’abocament que s’exigeixen per a l’ús industrial.  

- Caldrà preveure la construcció de les escomeses (pluvials i residuals) en el vial de nova 

creació, per tal de poder connectar a la xarxa general de nova construcció, les parcel·les 

resultants amb façana en aquell vial.  
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XII.4 Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 

En data 12 de juliol de 2018, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona emet informe 

favorable relatiu a la present modificació, amb número de referència OTAABA20180031 (URB 050-18).  

Les consideracions exposades en aquest informe són les següents:  

- Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves prescripcions, 

si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (annex a la present 

Modificació puntual).  

- Tot i corroborar que la present Modificació puntual no ha de ser objecte d’avaluació ambiental 

estratègica i la innecessarietat d’aportar un informe ambiental, sens prejudici de l’anterior, es 

valora la idoneïtat de la proposta en relació amb els aspectes mediambientals rellevants de 

l’àmbit d’actuació i  es contemplen les mesures ambientals a les que caldrà donar compliment.  

Per tot això, es sol·licità informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i es va rebre informe favorable tal i com es 

detalla a l’apartat  “ XII.2 Agència Catalana de l’Aigua” d’aquest capítol. 

Per altra banda, en el capítol IX “Justificació de la innecessarietat de l’informe ambiental” es contemplen les 

mesures ambientals a les quals s’haurà de donar compliment.  

XII.5 Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona 

En data 12 de juliol de 2018, el Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, emet informe FAVORABLE 

relatiu a la present modificació, amb número de registre 9032/57209/2018.  

Les consideracions exposades en aquest informe són les següents:  

1) Des del punt de vista de protecció civil, els riscos més significatius presents al municipi de Vilanova i la 

Geltrú són el risc d’inundacions, el risc d’incendis, el risc de contaminació d’aigües marines, el risc sísmic, 

el risc de nevades i el risc per ventades. 

2) El risc més significatiu és el risc d’inundacions ja que es troba proper a zones potencialment inundables 

segons criteris geomorfològics. 

3) En relació a la ubicació d’elements vulnerables en zones potencialment inundables segons criteris 

geomorfològics, la IRP/971/2010, de 31 de març, estableix el següent: “5.2.3 Zona inundable segons 

criteris geomorfològics. Pel que fa a les previsions d’implantació d’elements vulnerables (edificació 

residencial, edificis de pública concurrència o àmbits d’oci en general) en zones inundables segons criteris 

geomorfològics (inclosos els cons de dejecció) la Direcció General de Protecció Civil considera que la 

compatibilitat de les previsions resten supeditades a la previsió de mesures estructurals concretes que 

permetin garantir l’autoprotecció i seguretat de la població, en el mateix sentit que es descriu a l’apartat 

anterior per a les zones inundables per períodes de retorn de 500 anys”. 

La previsió de mesures a les que es fa referència són les següents: 

 

a)  “Sistemes de drenatge específicament dissenyats pels cabals de les zones inundables per 

període de retorn de 500 anys o altres sistemes de mitigació o prevenció dels efectes de les 

inundacions. 

b) No construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes inferiors a la del carrer. 

c) Existència de com a mínim dues vies d’evacuació independents en els elements nous 

urbans unitaris previstos (especialment en el conjunt d’un sector de desenvolupament en sòl 

urbanitzable)”. 

 

4) D’altra banda, també segons la IRP/971/2010, de 31 de març, en relació a les infraestructures caldrà tenir 

en compte el següent:  

“5.2.5 Infraestructures.  

Les infraestructures a desenvolupar en qualsevol àmbit afectat per inundacions (tant per 

períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys com per criteris geomorfològics) han de preveure en 

el seu disseny que poden suportar els efectes de les inundacions sense patir danys 

estructurals greus, segons les característiques concretes de perill d’inundació.” 

5) Pel que fa al risc d’inundacions, l’àmbit de la MPPGO té properes zones potencialment inundables segons 

criteris geomorfològics pel que caldrà tenir en compte els punts 3 i 4 en les previsions de desenvolupament 

que es realitzin. Per tant, la situació és compatible amb la gestió de riscos sempre i quan es compleixin les 

indicacions establertes a la IRP/971/2010 esmentades i, alhora, durant l’execució del planejament no es 

contribueixi a l’augment del risc existent. Cal tenir en compte que les mesures indicades en aquests punts 

afecten únicament a l’àrea afectada pel risc i no a la totalitat de l’àmbit del MPPGO i, alhora, no s’apliquen 

sobre situacions ja existents o desenvolupaments ja executats. 

6) Pel que fa al risc d’incendis, al risc de nevades, al risc sísmic i al risc per vent, la IRP/971/2010, de 31 

de març, i la Resolució INT/2330/2013, de 29 d’octubre, no estableixen criteris de compatibilitat específics. 

Tampoc s’estableixen criteris per proximitat amb conductes amb transport de matèries perilloses 

(gasoductes, etilenoductes o oleoductes). Però en qualsevol cas, com s’ha dit, el planejament proposat 

haurà d’evitar increments significatius de la vulnerabilitat davant d’aquests riscos. 
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7) Es vol recordar que, en cas d’implantar noves instal·lacions que estiguin afectades per la normativa 

d’accidents greus, caldrà prendre en consideració la IRP/971/2010, de 31 de març, per a la implantació de 

nous elements vulnerables compatibles amb la gestió de riscos de protecció civil al seu voltant. Es 

recomana, per tant, que en cas que aquesta sigui la situació final es demani informe a la Direcció General 

de Protecció Civil pel que fa a la compatibilitat amb la gestió dels riscos de protecció civil i a l’òrgan 

competent en matèria de seguretat industrial. 

8) Es recorda que el municipi de Vilanova i la Geltrú té l’obligació d’elaborar i actualitzar els plans d'actuació 

municipal (PAM) que es resumeixen en el quadre de l'apartat d’anàlisi de riscos d'aquest informe. 

9) Finalment, caldrà donar compliment, si s’escau, al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el 

catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes 

mesures. 

Es tindran en consideració cadascun dels punts definits a l’informe de protecció civil a l’hora de desenvolupar el 

planejament.  

XII.6 Servei Territorial de Carreteres 

En data 29 d’octubre de 2018, el Servei Territorial de Carreteres, emet informe FAVORABLE condicionat 

relatiu a la present modificació puntual del PGO.  

Les prescripcions exposades en aquest informe són les següents:  

1. En les zones de protecció de les carreteres C-15 i C-31, cal respectar les limitacions d’usos establertes al 

títol IV del Text refós de la Llei de carreteres.  

(Tal i com s’indica al 1r punt de les prescripcions, es donarà compliment a les limitacions d’usos establertes al 

TR de la Llei de carreteres a les zones de protecció de les carreteres).  

2. El domini públic de la carretera C-31 afectat per la modificació puntual s’haurà de qualificar com a sistema 

viari i també el sòl de l’àmbit d’aquesta modificació necessari per al futur desdoblament d’aquesta carretera 

pel costat sud, el qual s’haurà d’incorporar a les cessions juntament amb les zones verdes i els 

equipaments. Els límits de les zones verdes i dels equipaments s’hauran d’ajustar pel costat nord al límit del 

domini públic viari actual i pel costat sud al resultant de la previsió de desdoblament.  

3. Caldrà completar els plànols de planejament proposat amb la línia d’edificació en les zones verdes 

adjacents a la C-15 i a la C-31 i a l’equipament adjacent a aquesta darrera carretera. Aquesta línia s’haurà 

de situar respecte l’aresta exterior de la calçada a 25 m en la carretera C-15 i a 50 m en la C-31. En l’enllaç 

entre ambdues carreteres es situarà a 25 m de l’aresta exterior de les calçades dels ramals.  

(Per tal de donar compliment als punts 2 i 3 de les prescripcions, s’ha incorporat als plànols de la present 

modificació puntual la delimitació de l’àmbit d’afectació de domini públic viari a les zones i sistemes adjacents a 

la C-15, la C-31 i a l’enllaç entre elles. Per altra banda, no es veuran modificades les qualificacions 

urbanístiques respecte les previstes a l’aprovació inicial ja que la present proposta és compatible amb les 

determinacions del domini públic definides a la Llei de Carreteres. No obstant, sí que s’ha modificat la 

superfície de sòl destinada a vialitat per tal d’ajustar-lo al traçat previst per als nous accessos a l’àmbit. 

D’aquesta manera, s’ha augmentat la superfície destinada a vial respecte el document aprovat inicialment i s’ha 

reduït la superfície destinada a zones verdes respecte el document de la modificació aprovat inicialment. Tot i 

aquesta modificació, se segueix incrementant la superfície reservada a sistemes de zones verdes respecte la 

superfície prevista en el planejament vigent (abans de l’aprovació definitiva de la present modificació)).  

4. Pel que fa als usos, no es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que 

afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a qualsevols de les carreteres C-15 i C-31. Totes les 

activitats que s’implantin al sector hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i en tant no entri en vigor el desplegament 

reglamentari d’aquesta llei, el reglament aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, en tot allò que no 

contradigui la llei vigent, no s’hi oposi i no hi sigui incompatible. 

A la vegada caldrà garantir el compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn. En el cas de produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre qualsevol 

de les carreteres C-15 i C-31, el promotor del sector haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de 

protecció pertinents. 

(Les activitats que s’implantin a l’àmbit garantiran el compliment de les Lleis i Decrets aplicables segons 

l’apartat 4 de l’informe de carreteres anteriorment transcrit). 

5. Les actuacions que es puguin plantejar en les zones de protecció de les carreteres C-15 i C-31, incloses 

les infraestructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram, telefonia, i qualsevol altre 

serveis, caldrà que s’ajustin en el projecte d’urbanització o construcció, als requeriments establerts a aquest 

efecte al Reglament general de carreteres i a les normatives tècniques aplicables. El drenatge del sector 

serà independent del de les carreteres i es dimensionarà amb capacitat suficient per tal que no es vessi 

aigua cap a les mateixes.  

(Els projectes d’urbanització i construcció donaran compliment a l’apartat 5 de les prescripcions anteriorment 

transcrit).  

6. Atès que per motiu de la mobilitat generada, la tramitació de la llicència d’activitat del gran centre 

comercial previst a l’àmbit de la Masia d’en Barreres II condiciona la tramitació del Pla parcial del Sector 1 

de l’Eixample Nord, i viceversa la tramitació del Pla parcial condiciona la tramitació de la llicència comercial 

esmentada, en cas que s’impulsin les dues actuacions, l’estudi de mobilitat i trànsit corresponent a la 

primera que es tramiti haurà d’acreditar que en la carretera C-31, en hora punta de matí i de tarda, de 

divendres i de dissabte del període estacional més carregat, en els horitzons temporals corresponents a la 

implantació de l’actuació i a 10 anys de la seva implantació, que la suma del trànsit previst en cada horitzó a 
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la carretera sense relació amb l’actuació i el trànsit que hi genera l’actuació, no superarà en el primer horitzó 

els 1.500 veh/h en el sentit més carregat i en el segon horitzó la capacitat de la via. Alhora, en l’actuació que 

es tramiti en darrer lloc, l’estudi de mobilitat i trànsit associat haurà d’acreditar en la carretera C-31, en hora 

punta del matí i de tarda, de divendres i de dissabte del període estacional més carregat, que en cada sentit 

de la marxa la suma del trànsit previst aleshores a la carretera sense relació amb cap d’aquestes actuacions 

més el que hi generin les mateixes no supera els 1.500 veh/h. 

Addicionalment, en ambdós estudis de trànsit i mobilitat caldrà acreditar, mitjançant un model de simulació 

adient, el correcte funcionament, amb la nova demanda inclosa, de tots els elements funcionals de la xarxa 

de carreteres, tenint en compte la remodelació de l’enllaç de la C-31 amb la C-15 proposada en aquesta 

modificació puntual. En aquest sentit, el promotor de l’actuació que es tramiti primer haurà de dur a terme la 

remodelació completa de l’enllaç, inclosa la duplicació del carril al ramal d’entrada al centre de Vilanova i la 

Geltrú des del costat sud de la C-31 en cas que no estigui ja operativa, i el promotor de la segona actuació 

que es tramiti haurà de dur a terme les actuacions addicionals en aquest enllaç que siguin necessàries per 

garantir-ne també el correcte funcionament.  

(Per tal de tramitar les futures llicències d’activitats, s’hauran de tenir en compte les consideracions recollides a 

la prescripció núm.6 de l’informe de carreteres anteriorment transcrit).  

7. El disseny de la remodelació de l’enllaç de la C-15 amb la C-31 i del nou accés proposats per la 

modificació puntual s’hauran de corregir i projectar d’acord amb la normativa sectorial de carreteres. A 

aquest efecte s’adjunta plànol orientatiu de la remodelació de l’enllaç i del nou accés al sector.  

(S’ha incorporat als plànols de la present modificació puntual del PGO el nou disseny dels enllaços proposats 

segons el plànol orientatiu rebut per part del departament de carreteres).  

8. Pel que fa als aparcaments, caldrà que els accessos als de cadascuna de les parcel·les de l’àmbit Masia 

d’en Barreres II es situïn en posicions prou allunyades entre si i prou allunyades de les connexions amb les 

carreteres, de manera que s’eviti la creació de punts conflictius en la circulació.  

En els projectes de les activitats comercials que s’implantin en el sector, per tal de millorar el funcionament 

dels accessos, s’haurà d’atorgar en tot moment la prioritat als fluxos d’entrada a l’aparcament i garantir que 

no es produeixin punts conflictius de circulació que provoquin retencions que puguin afectar la xarxa viària. 

Els aparcaments s’hauran de dimensionar adequadament per cobrir la demanda generada i dotar amb 

sistemes de guiatge per facilitar la recerca de places buides. Caldrà preveure un recorregut de flux lliure 

suficient a l’entrada dels aparcaments per acumular els vehicles que hi accedeixin, sense que les cues 

afectin la xarxa viària, així com crear-hi rutes de circulació interna amb un nombre suficient de carrils per 

gestionar eficientment la demanda.  

Alhora fora de les parcel·les, en el carrer de l’Acer s’haurà de disposar un mínim de dos carrils de circulació 

contínua unidireccional i no s’hi admetran aparcament adjacents a la calçada, així com tampoc s’admetran 

en el carrer del Ciment.  

Atesa la proximitat dels accessos als aparcaments i la connexió del nou accés al sector amb l’enllaç 

remodelat entre les carreteretes C-15 i C-31, caldrà incloure en el model de simulació esmentat a la 

prescripció 6 la vialitat urbana i la configuració dels aparcaments. 

(Els projectes de les activitats que s’implantin al sector hauran de tenir en compte els punts exposats a les 

prescripcions anteriorment transcrits. 

Per altra banda, s’han incorporat els canvis sol·licitats del carrer de l’Acer i del carrer del Ciment als plànols de 

la proposta).  

9. Pel que fa a la publicitat visible des de les carreteres C-15 i C-31 s’hauran de respectar els requeriments 

establerts en l’article 42 del Text refós de la Llei de carreteres, modificat per la Llei 10/2011, de 29 de 

desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.  

(La publicitat que s’implanti a l’àmbit que sigui visible des de les carreteres C-15 i C-31 respectarà els 

requeriments establerts a la normativa aplicable).  

10. L’estudi de trànsit i mobilitat associat a la llicència d’activitat del gran centre comercial s’haurà d’ajustar a 

les prescripcions 6 i 8 i haurà d’obtenir l’informe favorable vinculant de la Direcció General d’Infraestructures 

de Mobilitat. El projecte de remodelació de l’enllaç entre les carreteres C-15 i C-31 i del nou accés des 

d’aquest enllaç al sector Masia d’en Barreres II haurà d’obtenir informe favorable vinculant del Servei 

Territorial de Carreteres de Barcelona.    

(Es donarà compliment a l’apartat anteriorment transcrit pel que fa a l’estudi de trànsit i mobilitat associat a la 

llicència d’activitat del centre comercial. Pel que fa al projecte de remodelació de l’enllaç entre les carreteres C-

15 i C-31, aquest ja rebut informe favorable del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona en data 

27/11/2019 i número d’expedient CAB20190642 ). 
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XIV. JUSTIFICACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE LA DEFINICIÓ DE LA 

ORDENACIÓ DETALLADA DE LA PARCEL·LA 8B6 

Tal i com s’ha exposat al capítol “I.Antecedents”, la present modificació puntual incorpora el detall de 

l’ordenació de la parcel·la 8b6, fixant els paràmetres urbanístics necessaris per a l'atorgament de llicències 

d'edificació i assenyalant les alineacions tal i com es regula a l’apartat 3 de l’article 58 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Tot seguit, es detallen els articles que justifiquen la incorporació de la definició detallada de l’ordenació del sòl: 

• TEXT REFÓS LLEI D’URBANISME: (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) 

Disposició Transitòria Onzena 

Estudis de detall 

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. 

La present modificació incorpora les noves determinacions sobre l’ordenació volumètrica amb el detall 

suficient al propi planejament d’acord al que s’estableix a la Disposició transitòria Onzena del Text Refós de 

la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010).  

• REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME: (Decret 305/2006, de 18 de juliol)  

Article 68 

Determinacions del pla d'ordenació urbanística municipal en les diverses classes de sòl: 

68.1 El pla d'ordenació urbanística municipal ha de contenir, respecte a cada classe de sòl, les 

determinacions que estableixen els apartats 2 a 9 de l'article 58 de la Llei d'urbanisme. 

68.2 Correspon al pla d'ordenació urbanística municipal l'ordenació detallada del sòl urbà no 

inclòs en sectors subjectes a planejament derivat, la qual comprèn les determinacions 

següents: 

a) Qualificació específica dels terrenys, diferenciant, si s'escau, la corresponent al sòl, al vol i 

al subsòl. 

b) Traçat i característiques de la xarxa viària. 

c) Assenyalament de les alineacions i, en el cas de sòl urbà consolidat, també de les rasants. 

d) Regulació, per a cada una de les zones previstes, dels usos principals i compatibles, de la 

parcel·la mínima indivisible, i dels paràmetres urbanístics als què se subjecta l'edificació. En el 

cas d'ordenació volumètrica, el pla pot preveure una ordenació de volums de caràcter 

obligatori o diverses d'alternatives. 

e) Regulació, si s'escau, de les condicions estètiques o tipològiques de les edificacions. 

f) Delimitació, si s'escau, de polígons d'actuació urbanística en sòl urbà amb l'objecte de 

gestionar de forma integrada, en sòl urbà consolidat, l'execució de la urbanització que calgui 

completar i, en sòl urbà no consolidat, qualsevol tipus d'actuació urbanística, inclosa l'obtenció 

de les cessions per a carrers i vies en els casos previstos en l'article 40.3.a) d'aquest 

Reglament, amb indicació, en el cas dels polígons d'actuació urbanística en sòl urbà no 

consolidat, d'aquells als quals s'apliqui el deure de cessió de sòl amb aprofitament per tenir per 

objecte alguna de les actuacions previstes en l'article 40.2 d'aquest Reglament. 

g) Definició dels serveis urbanístics exigibles per assolir la condició de solar i, en el sòl urbà 

consolidat, concreció de les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques 

d'acord amb el què estableix l'article 70.2 de la Llei d'urbanisme i, si s'escau, determinació dels 

elements d'urbanització que cal completar o acabar per a que els terrenys adquireixin la 

condició de solar. 

h) Establiment de terminis per a l'execució dels polígons d'actuació urbanística, incloent llur 

edificació, i per a l'edificació dels terrenys no inclosos en polígons d'actuació urbanística. En 

tot cas, els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial compresos en 

polígons d'actuació urbanística, no poden ser superiors a 2 anys per a l'inici de les obres, a 

comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a 

comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres. 

Article 58 (Llei d’Urbanisme)  

Determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal: 

3. En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors 

subjectes a un pla de millora urbana, els plans d'ordenació urbanística municipal detallen 

l'ordenació urbanística del sòl, fixen els paràmetres urbanístics necessaris per a l'atorgament 

de llicències d'edificació i assenyalen les alineacions. Pel que fa a l'ordenació de volums, el pla 

en pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses d'alternatives. En aquest darrer supòsit, 

el pla pot especificar gràficament les dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de 

l'edificació que, sense alterar l'aprofitament urbanístic de la zona o de l'illa, admeten variació. 
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D’acord amb l’expressat als punts anteriors, en tractar-se de sòl urbà consolidat i d’una modificació d’un 

planejament general, la present modificació puntual del Pla General d’Ordenació incorpora l’ordenació detallada 

en la normativa de manera que no serà precisa la tramitació posterior d’un estudi de detall, tal i com es recull 

als articles del Reglament i la Llei d’urbanisme.  

L’ordenació volumètrica que s’incorpora s’ha definit tenint en compte les consideracions definides als articles 

que són d’aplicació anteriorment esmentats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA DE LES ACTUACIONS 

I. Introducció 

El present document fa una avaluació econòmica i financera de la Modificació puntual del PGO de Vilanova i la 

Geltrú en els àmbits de sòl urbà de Masia d’en Barreres I i II, d’acord amb el que estableix l’article 99 del 

TRLUC, on es determina que s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 

l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

L’objectiu principal és la verificació de la viabilitat econòmica de la modificació, en el sentit d’ajustar i fer 

coherents la inversió econòmica necessària per assolir els objectius proposats, tant per a la implantació, com 

pel manteniment de les infraestructures i serveis necessaris. 

L’avaluació es determina sobre la base de la situació actual i de les previsions de les càrregues econòmiques 

derivades de la urbanització, alhora que ha de justificar, en l’àmbit delimitat, la relació entre els costos derivats 

de les obres d’urbanització i les càrregues que suposa el seu desenvolupament i els ingressos previsibles per 

la construcció de noves edificacions i les activitats. 

II. Àmbit d’actuació i característiques 

L’àmbit total de la present modificació del PGO de Vilanova i la Geltrú és de 282.001 m2, i es composa del 

subàmbit Masia d’en Barreres I, amb 104.233 m2 de superfície, i el subàmbit Masia d’en Barreres II, amb una 

superfície de 177.768 m2. 

III. Avaluació econòmica (s’adjunta com a separata a l’Annex E.04) 

L’estudi d’avaluació econòmica es realitza per al sòl qualificat amb la clau 8b6, ja que la resta de finques no es 

veuen alterades en quant a usos permesos. En canvi, amb la clau de nova creació 8b6 es preveu que l’extensió 

de sòl així qualificada passi de comptar d’un ús principal industrial a un ús principal de gran establiment 

comercial.  

La finca qualificada amb la clau 8b6 de la present modificació del PGO de Vilanova i la Geltrú es troba ubicada 

al subàmbit Masia d’en Barreres II i és objecte de la present avaluació de econòmica. El sòl així qualificat és 

propietat de CEL URBÀ S.L., qui també assumirà gran part dels costos d’urbanització, segons conveni amb 

l’Ajuntament, així com les despeses de redacció del projecte d’urbanització de les zones verdes a l’àmbit que 

es troben pendents de desenvolupament.  

En l’avaluació econòmica-financera que s’adjunta com a separata a l’annex E.04, es realitza, en primer terme, 

un càlcul dels ingressos  de la parcel·la objecte de transformació d’usos, en el supòsit de tenir un aprofitament 

industrial, és a dir, en base al compliment del planejament vigent (ImA).  En compliment de l’article 23 del Reial 

Decret 1942/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl, el valor 
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total del sòl urbanitzat que es pren per a la taxació de l’àmbit objecte d’estudi és el que s’obté mitjançant el 

mètode residual estàtic, en tant que la taxació conjunta de sòl i edificació existent no és aplicable en aquest cas 

per estar actualment les edificacions industrials enderrocades. El valor de venda de naus industrials s’obté 

mitjançant estudi de mercat de naus industrials en l’entorn més proper de Vilanova i la Geltrú. 

El valor total del sòl urbanitzat segons planejament vigent (ús industrial) és de 9.351.762,86 €. 

A continuació es detalla la valoració del sòl en base a l’ús proposat en la present Modificació de Pla general (ús 

comercial). Per a l’obtenció de dit valor s’aplica també el mètode residual estàtic en el qual el valor de venda 

s’obté mitjançant el mètode de capitalització de parcs comercials. El valor de venda del parc comercial obtingut 

es compara amb els valors de referència dels darrers informes de LAR España sobre centres i parcs 

comercials. 

El valor total del sòl urbanitzat segons les previsions de la present Modificació del PGO és de 11.067.097,22 €. 

Amb aquests valor s’obté un increment de l’aprofitament per la transformació d’usos en l’àmbit de la parcel·la 

de clau 8b6 equivalent a 1.715.334,36 €. 

 

IV. Agenda - Programa d’actuacions 

La programació de les actuacions s'inicia amb la publicació de l'aprovació definitiva de la modificació puntual 

del PGO de Vilanova i la Geltrú en els àmbits de sòl urbà de Masia d’en Barreres I i II a efectes de la seva 

executivitat. A partir de la data d’aquesta publicació, es fixa un termini màxim d’ 1,5 (un i mig) any per a iniciar 

l’execució de les obres d’urbanització pendents.  

Pel que fa les llicències d’activitats, aquestes vindran condicionades al compliment de les prescripció núm. 6 de 

l’Informe del Servei Territorial de Carreteres, emès en data 29 d’octubre de 2018, tal com es detalla al punt 

XII.6 del present document. 

Quant a l’execució de l’edificació comercial de la parcel·la 8b6, la disposició addicional novena del Decret Llei 

1/2009, de 22 de desembre, en el seu apartat h) determina que els metres quadrats de superfície de venda de 

l’equipament col·lectiu (màxim 19.000 m2) s’hauran de materialitzar abans del 31 de desembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vilanova i la Geltrú,  Gener 2020 
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