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MEMÒRIA 
 
 
1. Antecedents 

 
1.1. Urbanístics, planejament general 
 
El 19 de juliol de 1989 la Comissió d'Urbanisme de Barcelona aprovà 
definitivament el Pla Parcial Industrial Roquetes, Subsector IV, impulsat per 
Promoció Industrial Vilanova, Societat Anònima Municipal, (PIVSAM), és a dir, 
per iniciativa pública. 
 
El 29 de juny de 2001 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona aprovà 
definitivament la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
El 16 de març de 2005 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona aprovà 
definitivament el Document Refós de la Revisió del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Vilanova i la Geltrú que incorpora les Modificacions puntuals de les 
normes urbanístiques i correcció d'errades. 
 
1.2. Urbanístics, planejament derivat 
 
L’11 de febrer de 2008, el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament el Pla 
Especial d'Usos, per establiments musicals i de pública concurrència en el cas 
antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú. Aquest Pla Especial d'Usos va 
ser publicat al BOP nº 40 de 15 de febrer de 2008 i nº 97 de 23 d'abril de 2009. 
 
Posteriorment, en data 5 de juliol de 2010, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la 
modificació del referit Pla Especial d'Usos, ampliant la zona de preferència 
especial (ZPE) a tota la zona del nucli antic de La Geltrú, així com les finques 
d'ambdós costats del carrer Sitges i les illes entre el carrer Barcelona i carrer de 
la Creu (publicat al BOP de 13 d'agost de 2010). 
 
Com explica la Memòria Justificativa, “un dels principals objectius d'aquest Pla 
Especial és el de minimitzar la problemàtica que comporta compaginar i fer 
compatibles els drets dels ciutadans/es a l'oci i la tranquilꞏlitat i reduir el 
conflicte que es crea entre ambdós aspectes (com ara excessos en els nivells 
de so permesos, excessos en els aforaments dels locals, incompliments en els 
horaris de tancaments de les activitats, activitats que s'exerceixen amb llicència 
inadequada o sense llicencia, aldarulls a la via pública, etc.}, tot això, mitjançant 
la regulació des d'un punt de vista urbanístic, de la localització, ubicació i 
distàncies entre activitats d'aquest tipus, especialment en la zona del casc antic 
i l'eixample central de la nostra ciutat, que és on actualment hi ha una major 
concentració d'activitats recreatives, musicals i de restauració, i on més 
s'accentua la problemàtica suscitada abans apuntada.” 
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1.3. Regulació del soroll 
 
El 25 de juny de 2002 la Unió Europea va aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 
25 de juny, amb l’objectiu d’establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i 
reduir, amb caràcter prioritari els efectes nocius de l’exposició de la població al 
soroll ambiental. 
 
La Llei estatal 37/2003, del soroll, la Llei catalana 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de 
novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat 
acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos, van 
incorporar els criteris establerts a la Directiva abans esmentada, disposant un 
seguit de mesures a adoptar pels Ajuntaments amb la voluntat de millorar la 
qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, dotant-los d’una sèrie de 
eines per tal d’aconseguir aquesta finalitat. 
 
Així, el 4 d’octubre de 2010 el Ple de l’Ajuntament va acordar l’aprovació 
definitiva del Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú, que es publicà 
al BOP el 2 de novembre de 2010, de conformitat amb el que disposa l’article 
66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i en compliment de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, i del Decret 245/2005, de 8 de novembre, mencionats al paràgraf 
anterior. 
 
En 19 de gener de 2011 el regidor d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú va aprovar definitivament l’Ordenança municipal 
reguladora de la contaminació per soroll i vibracions. I el 4 de maig de 2015 el 
Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el Text Refós d’aquesta 
ordenança, en virtut de les modificacions introduïdes per l’acord plenari de 19 
de gener de 2015, pel qual es va aprovar l’ordenança municipal de mesures per 
a fomentar la convivència i el civisme a Vilanova i la Geltrú. I el 25 de juliol de 
2016 el Ple de la Corporació va aprovar definitivament la Modificació de l'article 
16 apartat 5è de l’ordenança esmentada. 
 
1.4. Regulació d’espectables públics i activitats recreatives 
 
El 31 d’agost de 2010 el President de la Generalitat de Catalunya signà el 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives. 
 
Aquest Decret té per objecte el desplegament reglamentari i l’aplicació de la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 
i les activitats recreatives, amb la voluntat de recollir en un únic text normatiu la 
regulació fins ara dispersa en diverses normes aplicables a aquestes activitats i 
als llocs on es desenvolupen. 
 
Amb la mateixa finalitat, aquest Reglament inclou també disposicions relatives 
a les llicències municipals i d’altres assumptes propis de les competències dels 
ajuntaments. Aquestes, tanmateix, són degudament respectades, ja que queda 
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clara la naturalesa supletòria dels preceptes de la present norma, que només 
són d’aplicació en aquells municipis que no tinguin ordenances pròpies o quan 
aquestes no disposin altrament. 
 
1.5. L’Espai Jove. 
 
En l’actualitat a Vilanova i la Geltrú no es disposa d’un espai municipal estable 
que pugui acollir la realització d'activitats culturals, artístiques i d'oci constructiu, 
dins el programa de suport d'oci constructiu dels joves. 
 
El 9 d’abril de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni per a la 
cessió del dret d'ús de la nau del pont grua i d'una part de la nau gran annexa 
per la Fundación de los Ferrocarriles Españoles a l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb la finalitat de dedicar-la a la realització d'activitats culturals, 
artístiques i d'oci constructiu, dins el programa de suport d'oci constructiu dels 
joves. El 25 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar 
prorrogar aquest conveni fins al setembre de 2019. 
 
Un cop extingit el mencionat conveni, el 3 de novembre de 2019 el regidor 
d'Infància i Joventut va signar un decret per a la contractació de la colꞏlocació 
d'una carpa envelat a la zona esportiva darrera del pavelló Isaac Gàlvez, per 
donar resposta, de forma provisional, a l'organització de les festes del període 
nadalenc i del Carnaval, les més arrelades i emblemàtiques del municipi. 
 
El Pla D’Actuació Municipal PAM 2019-2023, en el seu programa de suport 
d'oci dels joves, i per donar continuïtat a aquest projecte, preveu la construcció 
d'un “Espai Jove” municipal, cogestionat amb les entitats del municipi. 
 
Mentre l’Espai Jove previst al PAM 2019-2023 no sigui una realitat, i es prepara 
l'expedient de licitació i construcció del nou equipament, es fa necessari 
disposar d’un immoble que doni satisfacció als compromisos municipals i les 
aspiracions de la comunitat veïnal de disposar d'un espai temporal alternatiu 
per a activitats lúdiques, cíviques i culturals per a les entitats de la ciutat. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa en el seu inventari d’una nau amb les 
característiques necessàries, tant de superfície com d’ubicació, per donar 
resposta a aquestes necessitats, l’Ajuntament va cercar un immoble adequat i 
situat en un àmbit ajustat a les disposicions del Mapa de capacitat acústica de 
Vilanova i la Geltrú i de l’Ordenança municipal reguladora de la contaminació 
per soroll i vibracions. 
 
El 3 de març de 2020 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord relatiu a 
l’aprovació del contracte d’arrendament d’una nau industrial situada al carrer 
Marcelꞏlí Gené, 10 de Vilanova i la Geltrú, a fi de cobrir aquestes necessitats. 
 
El 16 de març de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, en 
sessió de 16 de març de 2020, va acordar “convalidar  l’acord de la Junta de 
Govern Local de 3 de març de 2020, en què s’aprova el contracte 
d’arrendament d’una nau industrial situada al carrer de Marcelꞏlí Gené, 10, de 
Vilanova i la Geltrú.” 
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Aquest emplaçament ha estat considerat com a idoni per a situar-hi aquest 
tipus d’usos socio-culturals, però també recreatius, que inclouen activitats com 
ara les de sala de festa, sala de ball, bar musical, discoteca, establiments 
d’ambientació musical i/o espectacles, establiments d’exhibició, etc, usos 
inclosos pel planejament general bé en l’ús 11 Recreatiu, bé en el 13 Socio-
cultural. No obstant, el planejament general vigent no preveu com a 
autoritzables en aquest àmbit ni l’ús 11 Recreatiu, ni tampoc el 13 Socio-
cultural. 
 
Aquest àmbit va ser integrat en el sòl urbà consolidat com a subzona industrial 
procedent del Pla parcial “Industrial Roquetes Subsector 1”, aprovat 
definitivament en 19 de novembre de 1986, amb la qualificació en clau 8a3 
procedent de la 15a “Zona de desenvolupament industrial Intensitat I” del PPU. 
 
2. Iniciativa 

 
La iniciativa d'aquesta Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana 
(endavant MPGO) és pública (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú). 
 
3. Marc i base legal 
 
La present modificació de planejament s’ha redactat d’acord amb el que 
estableixen les següents normes: 
 

- El Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC 2010), 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), en la 
redacció vigent. 

 
- El Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 

305/2006, de 18 de juliol, en la seva redacció vigent, en tot allò que no  
contradigui el TRLUC, d’acord amb la disposició transitòria divuitena del 
TRLUC en la redacció donada per la Llei 3/2012. 

 
D'acord amb l'establert a l'article 94 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el planejament urbanístic 
com a disposició administrativa de caràcter general té vigència indefinida i és 
susceptible de suspensió, modificació i revisió. Aquesta facultat de 
l'Administració per modificar i revisar el planejament urbanístic es coneix com a 
“ius variandi”. 
 
Ara bé, l'esmentada facultat innovadora de l'Administració es justifica en la 
necessitat d'adaptar el planejament urbanístic a les exigències canviants de 
l'interès públic. És a dir, les modificacions i revisions del planejament urbanístic 
han de respondre a la satisfacció de les necessitats socials i a l'interès públic. 
Per tant, esdevé necessari que les modificacions de les figures de planejament 
urbanístic raonin i justifiquin la necessitat, oportunitat i conveniència de la 
modificació. 
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En aquest sentit, en el punt següent de la present Memòria 9 “Justificació de la 
conveniència i motivació de la MPGO" s'exposa la necessitat d'ampliar els usos 
permesos en els sòls qualificats com a Zona Industrial Urbana Roquetes 
Subsector IV, clau 8a3, d'acord amb els interessos generals. 
 
Pel que fa a la tramitació de la present MPGO, aquesta s'efectua de conformitat 
amb l'article 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que estableix que la 
modificació de qualsevol dels elements d'una figura de planejament urbanístic 
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 
4. Objectiu 
 
L'objectiu d'aquesta MPGO és la introducció dels usos Recreatiu i Socio-
cultural en els sòls qualificats com a Zona Industrial Urbana Roquetes 
Subsector IV, clau 8a3. 
 
La modificació que es proposa va referida exclusivament als usos permesos i 
no afecta cap dels altres paràmetres urbanístics de la mencionada clau i sector, 
ni suposa en cap cas increment d’ocupació, edificabilitat, densitat, alçades 
permeses ni nombre de plantes, ni disminució de superfície de parcelꞏla mínima 
o de separacions a vials o límits, o qualsevol altre paràmetre urbanístic vigent. 
 
5. Àmbit 

 
L'àmbit d'aquesta MPGO són els sòls qualificats com a Zona Industrial Urbana 
Roquetes Subsector I, clau 8a3, procedents del desenvolupament de les claus 
de sòl urbanitzable 15a. 
 
L'àmbit està gràficament representat en el plànol número 2 d'aquesta MPGO. 
 
6. Planejament vigent 
 
El planejament vigent en l'àmbit de la MPGO és la Revisió del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, aprovada definitivament el 29 de 
juny de 2001, i el Document Refós de la Revisió del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Vilanova i la Geltrú que incorpora les Modificacions puntuals de les 
normes urbanístiques i correcció d'errades, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 16 de març de 2005. 
 
El plànol número 2 de la MPGO recull la qualificació del sòl segons el 
planejament vigent en l'àmbit de la modificació. 
 
7. Situació urbanística 
 
La classificació urbanística dels sòls compresos dins de l'àmbit de la MPGO és 
de Sòl Urbà Consolidat. El sòl de l'àmbit prové del desenvolupament del sector 
de Sòl Urbanitzable del Sector Industrial Roquetes, Subsector I. El sector es 
troba totalment urbanitzat i edificat en la seva major part. 
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8. Proposta de modificació 
 
Aquesta proposta de MPGO consisteix en la modificació de la reglamentació 
d'usos de les Normes Urbanístiques (endavant NNUU) del PGO a fi i efecte 
d'admetre els usos Recreatiu i Socio-cultural en la clau 8a3. 
D’acord amb l’article 33 de les NNUU del PGO, els usos Recreatiu i Socio-
cultural tenen els números 11 i 13, respectivament. 
 
En concret, per tal d’introduir els usos Recreatiu i Socio-cultural entre els usos 
admesos a la clau 8a3 es modificarà el quadre de reglamentació detallada 
d’usos de l’article 41 de les NNUU del PGO de la següent manera:en la 
intersecció de les columnes 11 i 13, corresponents als usos esmentats, amb la 
fila de la clau 8a3 i es substitueix el NO existent per un (47), amb la següent 
nota al final del punt: 
 

(47) s’admeten els usos Recreatiu i Socio-cultural, limitats a una ocupació 
màxima conjunta del 10% de la superfície parcelꞏlable amb la qualificació 
8a3. 

 
9. Justificació de la conveniència i motivació de la MPGO 

 
La motivació de La MPGO ha estat exposada en els Antecedents, en el punt 
1.5 “L’Espai Jove”, en relació a la mancança d’un espai municipal estable que 
pugui acollir la realització d'activitats culturals, artístiques i d'oci constructiu, 
dins el programa de suport d'oci constructiu dels joves, en compliment del Pla 
D’Actuació Municipal PAM 2019-2023, i dels acords de Junta de Govern Local, 
de 3 de març de 2020, i del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 16 de març de 
2020, i a la necessitat que els usos 11 Recreatiu i 13 Socio-cultural siguin 
admissibles en l’àmbit escollit per a la implantació d’aquestes activitats 
corresponents a l’Espai Jove. 
Aquest emplaçament ha estat considerat com a idoni per a situar-hi aquest 
tipus d’usos socio-culturals, però també recreatius, que inclouen activitats com 
ara les de sala de festa, sala de ball, bar musical, discoteca, establiments 
d’ambientació musical i/o espectacles, establiments d’exhibició, etc, usos 
inclosos pel planejament general bé en l’ús 11 Recreatiu, bé en el 13 Socio-
cultural, en atenció a la seva situació, en un sòl industrial en continuïtat amb el 
futur teixit residencial del sector Sant Jordi II, però segregat d’aquest per la 
franja verda del torrent de la Piera, i també al seu entorn, a les seves 
dimensions i tipologies edificatòries, així com a les activitats existents, a la seva 
naturalesa i horaris de funcionament. 
L’elecció d’aquest emplaçament és coherent amb la seva situació i connectivitat 
dins del municipi, de la realitat física i econòmica del entorn escollit, del Pla 
Especial d’Usos, i de les regulacions del soroll i d’espectables públics i 
activitats recreatives vigents a Vilanova i la Geltrú. 
 
En relació a la seva situació i connectivitat dins del municipi, i al Pla Especial 
d'Usos, per establiments musicals i de pública concurrència. 
 
L’elecció de l’àmbit escollit per a aquestes activitats, proper i ben connectat al 
nucli urbà, però prou aïllat del mateix per la franja verda del torrent de Piera, es 
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coherent amb la voluntat del Pla Especial d'Usos, per establiments musicals i 
de pública concurrència en el cas antic i eixample central de Vilanova i la 
Geltrú, en el sentit de “minimitzar la problemàtica que comporta compaginar i 
fer compatibles els drets dels ciutadans/es a l'oci i la tranquilꞏlitat i reduir el 
conflicte que es crea entre ambdós aspectes (com ara excessos en els nivells 
de so permesos, excessos en els aforaments dels locals, incompliments en els 
horaris de tancaments de les activitats, activitats que s'exerceixen amb llicència 
inadequada o sense llicencia, aldarulls a la via pública, etc.}, tot això, mitjançant 
la regulació des d'un punt de vista urbanístic, de la localització, ubicació i 
distàncies entre activitats d'aquest tipus, especialment en la zona del casc antic 
i l'eixample central de la nostra ciutat, que és on actualment hi ha una major 
concentració d'activitats recreatives, musicals i de restauració, i on més 
s'accentua la problemàtica suscitada abans apuntada.” 
 
En relació a la realitat física i econòmica de l’àmbit escollit. 
 
A l’àmbit objecte de modificació la major part d’activitats són, bé concessionaris 
i/o tallers de reparació de vehicles, bé magatzems i tallers relacionats amb la 
construcció, una part dels quals es troben actualment desocupats. Hi ha una 
única activitat de restauració, una estació de servei, i no hi ha cap activitat de 
tipus esportiu. No hi ha expectatives de noves activitats amb aquests usos. De 
fet, els equipaments esportius es situen just al nord de la Ronda Ibèrica, i el 
mercat d'estacions de servei a nivell municipal està saturat i depèn de la 
localització en relació a les estacions de servei existents. La presència d’una 
estació de servei dins del mateix l'àmbit, i d’altres tres estacions molt properes, 
són factors desfavorables per la hipotètica implantació d'una nova estació de 
servei. Cal també tenir en compte el descens constant i prolongat del sector de 
l'automoció i del transport en vehicle privat motoritzat en l'àmbit català, que no 
fa preveure una recuperació a curt o llarg termini, descens que, d’altra banda, 
és una tendència internacional consolidada als països del nostre entorn. 
 
En relació a la regulació del soroll i de les activitats. 
 
D’acord amb el Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú, aprovat 
definitivament el 4 d’octubre de 2010, l’àmbit es troba en una zona de 
sensibilitat acústica baixa C2 “àrees amb predomini de sòl d’ús industrial”, amb 
uns valors límit d’immissió de dia i vespre (Ld de 7 a 21 h, i Le de 21 a 23 h) de 
75 dB(A) i nocturns (de 23 a 7 h) de 65 dB(A). Aquests valors són superiors al 
corresponents a les àrees de sensibilitat acústica baixa C1, “àrees amb 
predomini de sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles” (Ld, Le = 73 i Ln = 63 
dBA), pel que aquestes activitats són plenament admissibles a aquests efectes. 
 
En relació al redactat vigent de l’Ordenança municipal reguladora de la 
contaminació per soroll i vibracions, aprovada definitivament en 19 de gener de 
2011, a les zones de sensibilitat acústica baixa C2 “àrees amb predomini de sòl 
d’ús industrial”, els corresponen uns valors límit d’immissió de dia i vespre (Ld 
de 7 a 21 h, i Le de 21 a 23 h) de 70 dB(A) i nocturns (de 23 a 7 h) de 60 dB(A), 
si bé per a les zones urbanitzades existents aquests nivells s’incrementen en 5 
db(A), coincidint amb el que es disposa al Mapa de capacitat acústica de 
Vilanova i la Geltrú. 
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Pel que fa a la classificació de les activitats en funció del nivell d’immissió 
acústica dins el seu recinte, d’acord amb la mencionada Ordenança a les 
activitats de bar musical i recreatius els correspon el Grup II (entre 90 – 94 
dBA), mentre que a les activitats de discoteca, sales de ball, sales de festa amb 
espectacle, karaokes, locals per a assaigs musicals o similars, i sales de 
concert, els correspon el Grup I (entre 95 - 100 dBA). 
 
En conseqüència, aquestes activitats hauran de complir amb el que es disposa 
a l’Ordenança, i específicament en relació al seu article 10: 
 
“Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar 
sorolls, vibracions o sorolls i vibracions han d’incloure en el projecte bàsic que 
ha d’acompanyar la solꞏlicitud d’autorització ambiental o de llicència ambiental, 
o en la documentació que ha d’acompanyar la comunicació a l’ajuntament o la 
solꞏlicitud de llicència d’obertura d’establiments, un estudi d’impacte acústic 
amb el contingut mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny. 
Els espectacles públics i les activitats recreatives incloses en el Decret 
112/2010, o normativa que la substitueixi, han de presentar un estudi d’impacte 
acústic amb el contingut mínim que determina l’annex 10 del Decret 176/2009 
que modifica l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.” 
 
Necessitat material de la Modificació. 
 
Atès que el planejament general vigent no preveu com a autoritzables en 
aquest àmbit ni l’ús 11 Recreatiu, ni tampoc el 13 Socio-cultural, la voluntat 
d’implantar-los en aquest sòl fa necessària la seva modificació. 
 
Aquest àmbit va ser integrat en el sòl urbà consolidat com a subzona industrial 
procedent del Pla parcial “Industrial Roquetes Subsector 1”, aprovat 
definitivament en 19 de novembre de 1986, amb la qualificació en clau 8a3 
procedent de la 15a “Zona de desenvolupament industrial Intensitat I” del PPU. 
 
La regulació de la clau 8a3 es troba en els articles 157 i 159 de les NNUU del 
PGO. Aquests articles defineixen la clau 8a3, entre d’altres claus, com a 
subzona industrial procedent de pla parcial aprovat definitivament. Dits articles 
no regulen els usos. 
 
L'article 33 de les NNUU del PGOU classifica els usos Recreatiu amb la clau 
d'ús número 11 i el Socio-cultural amb la clau d'ús número 13. 
 
L'article 41 de les NNUU del PGOU regula en detall els usos. D'acord amb 
aquest article, l'ús número 11, Recreatiu, i el 13 Socio-cultural no estan 
permesos en la clau 8a3. 
 
Els sòls qualificats amb la clau 8a3 provenen del Pla Parcial industrial 
Roquetes, subsector I, aprovat el 1986. Dit subsector estava totalment 
urbanitzat i formava part del sòl urbà consolidat en el moment de la Revisió del 
PGOU, el 2001. Les condicions d'ús de la clau 8a3 estaven regulades per 
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l'article 23, lletra e), de la normativa de dit Pla Parcial. Entre els usos permesos 
per l'esmentat article es troben els usos: 

Habitatge unifamiliar en planta pis 
Magatzems 
Esportiu 
Estacions de servei i garatges 
Industrial, en les categories 1, 2 i 3. 

 
El PGO, en la Revisió del 2001, va incloure com a usos permesos en la clau 
8a3 els següents (article 41 NNUU): 

1.- Habitatge (unifamiliar a planta pis) 
5.- Restauració 
6b.- Comercial mitjà 
7.- Comercial gran 
8.- Oficines  (admès serveis funeraris) 
12.- Esportiu 
14.- Estació de servei 
15.- Industrial i magatzems (categories 15 A, B i C) 
 

El Document Refós de la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Vilanova i la Geltrú que incorpora les Modificacions puntuals de les normes 
urbanístiques i correcció d'errades aprovat definitivament el 16 de març de 
2005 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, va incorporar una 
condició a l’ús 7.- Comercial gran en la clau 8a3 (article 41 NNUU): 
 

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

 
Incorporació destinada a adaptar la classificació de les tipologies comercials del 
PGOU a la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials, i a la 
del Decret 346/2001, de 24 de desembre,  que desplega la llei 17/2000 
d'equipaments comercials. 
 
Necessitat de coherència interna del planejament. 
 
Com s’explica en el punt anterior, aquest àmbit va ser integrat en el sòl urbà 
consolidat com a subzona industrial procedent del Pla parcial “Industrial 
Roquetes Subsector 1”, aprovat definitivament en 19 de novembre de 1986, 
amb la qualificació en clau 8a3 procedent de la 15a “Zona de desenvolupament 
industrial Intensitat I” del PPU. 
 
Recordar que per aquests sòls provinents de sectors industrials de PPU, la 
regulació es troba en els articles 157 i 159 de les NNUU del PGO. Aquests 
articles defineixen la clau 8a3 com a subzona industrial procedent de pla parcial 
aprovat definitivament. Dits articles no regulen els usos, que com ja hem 
explicat es classifiquen conforme a l’article 33 i s’assignen conforme al 41. 
 
Al mateix temps segueix vigent l’article 210 (tot i que cal entendre que ja no ho 
és per als sòls integrats als sol urbà i qualificats en claus 8 a i b), que disposa 
que: 
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Article 210.- Definició i subzones 
 
Comprèn els sòls urbanitzables destinats preferentment a l'ús industrial o de magatzems, i de 
preponderància d’usos terciaris i de serveis. 
1.   Es distingeixen tres subzones: subzona de desenvolupament industrial (clau 15b), subzona de 

desenvolupament terciari i de serveis (clau 15c), i subzona de desenvolupament en gran 
indústria, (clau 15d). 

2.   Formen part de les diverses claus els següents sectors: 
Clau 15b: 2.15. Industrial Roquetes, subsector 5 
                      2.13. Torrent Santa Magdalena          
                   2.16. Masia en Notari 
                        3.8.   Masia Barreres II (amb PPO aprovat definitivament) 
Clau 15c:        2.8. Eixample Nord 
Clau 15d:        2.14. Masia en Notari - Pirelli. 

  
I també segueix vigent, amb les mateixes limitacions,  l’article 220 Condicions 
d’ús, referit a les Subzones de desenvolupament industrial (clau 15b),  terciari i 
de serveis (clau 15c), i gran indústria (clau 15d), que disposa que: 
 

Article 220. Condicions d'ús 
 
1.   Per a les claus 15b i 15d. es permeten els següents usos: 

a)   Comercial gran, sense ocupar més del 15% de la superfície parcelꞏlable del sector. 
b)   Oficines al servei de les instalꞏlacions industrials, i fins a un 10% de la superfície parcelꞏlable del 

sector les que se situïn en parcelꞏles independents. 
c)   Esportiu. 
d)   Estacions de servei i garatges. 
e)   Industrial, categories 1, 2, 3, 4, 5, i categoria 6 en situació F. L’ús industrial serà possible a 

qualsevol de les parcelꞏles del sector. 
f)    Vivenda, limitada per una unitat per ús principal, adscrita al personal de vigilància cada 4.000 m² o 

fracció. 
g)   El sector del torrent de Santa Magdalena destinarà a ampliació del parc esportiu municipal l’àrea 

grafiada com a equipament als plànols de la sèrie C. 
h)   Usos de restauració en parcelꞏles específiques, a determinar pel propi Pla Parcial, al servei del 

sector. La superfície total d’aquestes parcelꞏles no superarà el 5% de la superfície parcelꞏlable del 
sector. 

i)    Recreatiu. Es limita a una ocupació màxima conjunta del 10% de la superfície parcelꞏlable 
del sector. 

j)     Aparcament: les parcelꞏles superiors a 5.000 m² hauran de resoldre al seu interior l’aparcament 
dels seus treballadors i visitants. 

 
2.   Per a la clau 15c, són usos admesos: hoteler, restauració, comercial mitjà i gran, oficines, sanitari-

assistencial, educatiu, recreatiu, esportiu, socio cultural, estacions de servei, industrial, i 
estacionament i aparcament, amb les següents limitacions respecte de la superfície parcelꞏlable de la 
clau 15c: 
a)   Els usos comercials, de restauració i hoteler, no superaran en conjunt el 40% de la superfície 

parcelꞏlable del sector. 
b)   Els usos industrials es limitaran a un màxim del 30% de la mateixa superfície. Només s’admetran 

indústries fins a 3ª categoria, i es limitarà a 2.500 m² la parcel.la màxima, llevat que s’integrin les 
preexistències.  

c)   Els usos recreatiu, esportiu i sociocultural, en el seu conjunt, no superaran el 20%. 
d)   Vivenda, limitada per una unitat per ús principal, adscrita al personal de vigilància cada 2.000 m² 

o fracció. 

 
3.     En lo possible, els plans parcials definiran els diferents usos als quals es destinaran les parcelꞏles. 

  
Per tant, cal concloure que l’ús Recreatiu ja era admès en les claus 15b i 15d, 
limitat a una ocupació màxima del 10% de la superfície parcelꞏlable del sector (i 
en la 15c també ho era el Socio-cultural, conjuntament amb el recreatiu i 
l’esportiu, limitats a una ocupació màxima del 20%), en el seu estadi de sòl 
urbanitzable, i que aquesta compatibilitat va desaparèixer a l’integrar-se en el 



Modificació del Pla General d’Ordenació per a la introducció dels usos Recreatiu i Socio‐
cultural a la clau 8a3 (Industrial Roquetes  15a) 

Pàgina 11 de 20 

   

sòl urbà consolidat, i passar a regir l’admissibilitat d’usos conforme al disposat 
a l’article 41, sense que consti cap justificació al respecte. 
 
Per tant, en interès de la coherència interna del planejament, es considera 
justificat admetre el usos Recreatiu i Socio-cultural, mantenint la limitació a una 
ocupació màxima conjunta del 10% de la superfície parcelꞏlable de la clau 8a3. 
 
Per últim, manifestar que també són aspectes d'interès públic a tenir en compte 
els següents: 
 
- La conveniència de complir amb els objectius establerts en el Pla 

D’Actuació Municipal PAM 2019-2023, i amb els acords del Ple de 
l’Ajuntament, exposats en els Antecedents i en aquest mateix punt 
d’aquesta Memòria. 
 

- La conveniència de compaginar i fer compatibles els drets dels ciutadans/es 
a aquestes activitats recreatives i socio-culturals, i també al descans i la 
tranquilꞏlitat, i reduir el conflicte que es crea entre ambdós aspectes, tot 
això, mitjançant la regulació des d'un punt de vista urbanístic, de la 
localització de les activitats d'aquest tipus, tal i com estableix el Pla Especial 
d'Usos, per establiments musicals i de pública concurrència. 

 
- La conveniència d'afavorir la millora i ampliació d'activitats econòmiques, 

que no posen en perill els objectius del planejament urbanístic; ans al 
contrari, contribueixen a la consolidació urbanística del sector i el seu 
manteniment. 

 
- La idoneïtat dels sòls qualificats de 8a3 per la ubicació d’aquests usos 

Recreatiu i Socio-cultural, en relació a la mancança de solars i edificis 
disponibles per aquests usos en altres indrets del municipi, en les tipologies 
edificatòries existents, en la disponibilitat de naus buides sense activitat, en 
les activitats existents i la seva compatibilitat acústica i horària, i en els 
preus del sòl, sostre i lloguers adequats per aquesta mena d’activitats. 

 
10. Anàlisi econòmic 

 
La present MPGO no comporta cap increment de sostre edificable, ni de la 
densitat d’us residencial, ni de la intensitat d’usos. 
 
La present MPGO no implica la reordenació del sòl, ni la realització d’obres 
urbanitzadores, ni provoca indemnitzacions ni altres despeses. 
 
La present MPGO implica exclusivament la incorporació puntual dels usos 
Recreatiu i Socio-cultural dins del conjunt dels usos admesos actualment en la 
qualificació urbanística vigent objecte de la modificació, Zona Industrial Urbana 
Roquetes Subsector IV, clau 8a3, la qual cosa no representa una transformació 
global dels usos. 
 
Els usos admesos actualment en la clau 8a3 són els següents: 
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 Habitatge del vigilant (1 per parcelꞏla) 
 Restauració 
 Comercial mitjà (solars inclosos dins de la delimitació de Trama Urbana 

Consolidada o de Concentració Comercial) 
 Comercial gran (solars inclosos dins de la delimitació de Trama Urbana 

Consolidada o de Concentració Comercial) 
 Serveis Funeraris 
 Esportiu 
 Estació de servei 
 Industrial 
 Magatzem 

 

Els usos principals en la clau 8a3, en relació al número d'activitats i a la 
importància socioeconòmica i urbanística, són els comercials i l'industrial i de 
magatzem. Tanmateix, el preu del sòl qualificat com a 8a3 ve determinat pel 
valor de mercat dels usos comercials i de restauració. La resta d'usos 
admesos, inclòs l'industrial, tenen un mercat més feble en termes de preu que 
els anteriors i, per tant, es veuen obligats a pagar les rendes o preus de compra 
que determinen les activitats comercials o de restauració, més elevats en 
aquest sector urbà. 
 
Els usos Recreatiu i Socio-cultural tenen un mercat molt reduït. En l’àmbit 
objecte de modificació la major part d’activitats són, bé concessionaris i/o tallers 
de reparació de vehicles, bé magatzems i tallers relacionats amb la construcció, 
una part dels quals actualment es troben desocupats. Hi ha una única activitat 
de restauració, una estació de servei, i no hi ha cap activitat de tipus esportiu. 
No hi ha expectatives de noves activitats amb aquests usos. De fet, en concret, 
els equipaments esportius es situen just al nord de la Ronda Ibèrica, i el mercat 
d'estacions de servei a nivell municipal està saturat i, en tot cas, depèn 
essencialment de la localització en relació a les estacions de servei existents. 
La presència d’una estació de servei dins del mateix l'àmbit, i d’altres tres 
estacions molt properes, són factors fortament desfavorables per la hipotètica 
implantació d'una nova estació de servei. Cal també tenir en compte el descens 
constant i prolongat del sector de l'automoció i del transport en vehicle privat 
motoritzat en l'àmbit català, que no fa preveure una recuperació a curt o llarg 
termini. Aquest descens, d’altra banda, és una tendència internacional 
consolidada en països del nostre entorn. 
 
Addicionalment, la sentència núm. 486, de 31 de maig de 2019, de la secció 
Tercera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, recaiguda en el recurs contenciós-administratiu núm.2/15, contra 
els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 2 d'octubre 
de 2013 i 6 de novembre de 2014, d'aprovació definitiva de la modificació del 
Pla general d'ordenació, al municipi de Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit 
denominat “La Sínia de les Vaques”, i de donar conformitat al text refós 
d’aquesta modificació, va establir un criteri clar en el sentit de no delimitar cap 
polígon d’actuació urbanística, ni preveure cap procediment de gestió 
urbanística, ni cap cessió obligatòria ni gratuïta d’aprofitament lucratiu, en el 
cas d’incorporació de nous usos a un àmbit de sòl urbà consolidat en el que no 
es preveu cap tipus d’obres d’urbanització necessàries per a aquesta 
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incorporació, com és el cas que ens ocupa. Aquesta sentència és ferma i ha 
estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7990 de 28 
d’octubre de 2019 mitjançant edicte de 17 d’octubre de 2019. 
 
En conclusió, d’acord als raonaments exposats en els paràgrafs anteriors, de la 
present MPGO no es deriva la necessitat de cap obra ni gestió econòmica i, en 
conseqüència, no cal delimitar cap polígon d’actuació urbanística. 
 
11. Justificació del compliment dels articles 96, 99 i 100 TRLUC 
 
La lletra c) de l'article 96 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 
(endavant TRLUC) estableix que les modificacions d'instruments de 
planejament urbanístic 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 ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els 
articles 99 i 100. 
 
La present MPGO no comporta cap increment de sostre edificable, ni de la 
densitat de l'ús residencial, ni de la intensitat d'usos; tan sols comporta la 
transformació puntual dels usos la qual no suposa un increment de 
l'aprofitament, tal com es justifica en l'apartat 9 d'aquesta memòria. 
 
La transformació d’usos en l'àmbit de la MPGO és puntual per les següents 
raons: 

 No es modifiquen els usos principals admesos pel planejament vigent 
que són el comercial i l'industrial. 

 No es modifiquen els usos admesos que determinen el valor del sòl, que 
són el comercial i la restauració. 

 Els dos usos que s'incorporen, Recreatiu i Socio-cultural, són de caràcter 
secundari, no determinen el valor del sòl, i no suposen un increment de 
l'aprofitament, tal com es justifica en l'apartat 10 d'aquesta memòria. 

 Els dos usos que aquesta MPGO inclou entre els admesos en la clau 
8a3 s’incorporen en virtut d’una necessitat social i cultural del municipi, 
tal com es justifica en l'apartat 9 d'aquesta memòria. 

 
Per tant, d'acord amb els anteriors raonaments, la present MPGO no es troba 
en cap dels supòsits previstos a l'article 96.c del TRLUC i, en conseqüència, no 
està subjecte als requisits establerts per l'article 99 del TRLUC. 
 
Per últim, la present Modificació, pel seu objecte i contingut, no es troba en cap 
dels supòsits previstos a l’article 100 del referit TRLUC, i per tant no requereix 
un increment de les reserves per a sistemes urbanístics. 
 
12. Justificació del compliment de l'article 118 RLU 

 
L’apartat 4t de l’article 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU) 
estableix que les modificacions de 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 a les modificacions 
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de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o altres que tinguin 
repercussió ambiental.  
 
En el present supòsit, en atenció a l’objecte de la modificació, no resulta 
preceptiva la incorporació d’informe ambiental, tota vegada que l’objecte de la  
present MPGO no es troba dins dels supòsits previstos a l'article 7 de la Llei 
6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. La MPGO no 
constitueix cap dels supòsits previstos en les lletres a) i d) del referit article 7; 
tampoc no està contingut en la lletra b) de dit article, en no enquadrar-se dins 
dels projectes o activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental segons la 
legislació vigent en la matèria; tampoc es troba dins el supòsit de la lletra c) del 
reiterat article, que ve referit al sòl no urbanitzable, que no és el cas; i, per 
últim, no es dóna tampoc el supòsit de la lletra e), en trobar-nos dins l'excepció 
que contempla dit mateix supòsit, és a dir, modificació del planejament 
urbanístic. Així mateix, tampoc es troba dins les categories previstes a la 
legislació bàsica estatal sobre avaluació ambiental de plans i programes, 
atenent que la present modificació no comporta, pel seu propi i concret objectiu, 
efectes significatius sobre el medi ambient. Per tant, no li resulten d'aplicació 
les previsions del referit article 118.4 ni de l'article 115 del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme. 
 
l d'altra banda, tampoc es tracta de cap dels supòsits previstos a l'article 3.1 del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de 
la mobilitat generada, tota vegada que la present modificació de pla general no 
comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. No obstant, la 
incorporació d’aquests nous usos pot suposar una modificació en la mobilitat de 
la zona, des del centre urbà i cap al mateix, pel que en tot cas s’incorpora una 
anàlisi detallada, que aportem a continuació en un punt específic. 
 
Per últim, en tractar-se d'una modificació que no afecta a un àmbit d'ús 
residencial , no cal la incorporació de Memòria Social. 
 
En conseqüència, el document de Modificació conté les motivacions, 
determinacions i documentació que contempla l'article 118 del Reglament de la 
Llei d'Urbanisme. 
 
13. Anàlisi de la mobilitat generada 
 
Com s’ha explicat en el punt anterior, en relació al compliment de l'article 118 
RLU, la present modificació no es troba en de cap dels supòsits previstos a 
l'article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d'avaluació de la mobilitat generada. 
 
No obstant, la incorporació d’aquests nous usos pot suposar una modificació en 
la mobilitat de la zona, pel que en aquest punt s’incorpora una anàlisi detallada. 
 
La present modificació es refereix a un àmbit de sòl urbà consolidat, totalment 
urbanitzat i que està ben connectat amb el centre urbà, tant per recorreguts de 
vianants com amb un servei regular de transport públic. 
 



Modificació del Pla General d’Ordenació per a la introducció dels usos Recreatiu i Socio‐
cultural a la clau 8a3 (Industrial Roquetes  15a) 

Pàgina 15 de 20 

   

Pel que fa a aquest darrer, el servei de transport públic està conformat per dues 
línies d’autobús, la línia Vilanova / Fondo Somella - Sitges i la línia Sitges-
Vilanova / Fondo Somella. 
 
La primera disposa de parada al CEM Parc de Garraf, a la ronda Ibèrica (220 m 
de distància a l’emplaçament escollit) i a la ronda Ibèrica núm. 21, a prop de la 
cantonada amb la ronda d’Europa (280 m de distància al mateix emplaçament). 
 
 
 

 
Línia Vilanova / Fondo Somella – Sitges: parada al CEM Parc de Garraf (ronda Ibèrica) 

 
 
 
 

 
Recorregut de l’emplaçament a la parada de bus al CEM Parc de Garraf (ronda Ibèrica) 
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Línia Vilanova / Fondo Somella – Sitges: parada a ronda Ibèrica núm. 21 

 
 

 
Recorregut de l’emplaçament a la parada de bus a ronda Ibèrica núm. 21 

 

Pel que fa a la segona línia de bus, disposa de parada a la ronda d’Europa 
núm. 64 (a prop de la cantonada amb la ronda Ibèrica) i al CEM Parc de Garraf 
(a la ronda Ibèrica). 
 

 
Línia Sitges-Vilanova / Fondo Somella: parada a la ronda d’Europa núm. 64 
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Recorregut de l’emplaçament a la parada a la ronda d’Europa núm. 64 

 
 
 

 
Línia Sitges-Vilanova / Fondo Somella: parada al CEM Parc de Garraf (ronda Ibèrica) 

 
 
 

 

 
Recorregut de l’emplaçament a la parada al CEM Parc de Garraf (ronda Ibèrica) 
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Pel que fa als horaris, les dues línies tenen servei tots els dies de la setmana, 
d’acord amb el següent: 
 
- La línia Vilanova / Fondo Somella - Sitges: 

o de DL a DV de 5:49 a 22:34  cada mitja hora 
o de DS de 7:04 a 22:24   cada mitja hora 
o de DG i festius de 7:09 a 22:44 cada hora 

 

 
Línia Vilanova / Fondo Somella – Sitges: horaris a la parada a CEM Parc del Garraf 

Font: web municipal 

 
- La línia Sitges-Vilanova / Fondo Somella: 

o de DL a DV de 6:06 a 22:46  cada 20 minuts 
o de DS de 6:46 a 22:31   cada mitja hora 
o de DG i festius de 6:51 a 22:31 cada hora 

 

 
Línia Sitges-Vilanova / Fondo Somella: horaris a la parada a CEM Parc del Garraf 

Font: web municipal 
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Atès que els horaris de la nova activitat d’Espai Jove amb els usos Recreatiu i 
Socio-cultural, d’acord a la seva naturalesa i al públic al que va destinada, es 
preveu que siguin essencialment nocturns, es considera adequat que durant la 
tramitació de la llicència ambiental l’Ajuntament estudiï la conveniència de 
revisar o d’ampliar aquests horaris, especialment els vespres de divendres i 
dissabtes. 
 
A més, precisament aquesta naturalesa dels horaris, alternatius als diürns de 
les activitats industrials i comercials existents, fa preveure que la capacitat 
d’aparcament a la via publica sigui més que suficient per absorbir la demanda, 
que per una banda no es preveu alta, per la franja d’edat del públic al que va 
dirigida (jovent urbà que conforme a diversos estudis cada vegada disposa 
menys de vehicle a motor, i demostra menys interès en tenir-lo), i que d’altra 
banda tampoc no convé incrementar, per evitar un efecte crida, atès que ja es 
disposa d’un servei de transport públic suficientment dimensionat. 
 
Finalment, i pel que fa als recorreguts de vianants des del centre del municipi, 
existeixen dos recorreguts principals, un per la Ronda Ibèrica i un altre per 
l’avinguda del Garraf / Eduard Toldrà. Tots dos estan urbanitzats i disposen de 
voreres i d’enllumenat públic suficient. A més, el primer recorregut, per la 
Ronda Ibèrica, compleix amb les exigències per considerar-se un recorregut 
adaptat, amb voreres amples, passos de vianants senyalitzats i amb guals 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional. A 
més, disposa, parcialment, d’un carril bici senyalitzat. En relació al urbanisme 
amb perspectiva de gènere, aquest recorregut disposa d’un enllumenat 
adequat en la vorera nord de la ronda Ibèrica, i la caserna dels Mossos 
d’Esquadra es troba en el mateix recorregut, a l’encreuament de la ronda 
Ibèrica amb la rambla de Sant Jordi. 
 
14. 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 MPGO estableix dins l'àmbit delimitat en el plànol 
número 3 la suspensió de la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats 
d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de 
totes aquelles llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits 
amb la totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent com de la 
proposada en la modificació. 
 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, donat 
que amb anterioritat a l’aprovació inicial no es va poder acordar la suspensió 
potestativa, la suspensió que estableix la present MPGO tindrà una durada 
màxima de dos anys a partir de l’aprovació inicial. Els seus efectes s’extingiran 
en els supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n podrà adoptar 
cap de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
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. 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, 30 de juny de 2020 
 

Signat: 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Borén i Gómez 
Arquitecte 
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NORMES URBANÍSTIQUES 

 

Article 1. Àmbit 
 
L'àmbit d'aquesta Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (MPGO) són 
els sòls qualificats de Zona Industrial .Urbana Roquetes Subsector IV, clau 8a3. 
La situació de l'àmbit de la MPGO està indicada en el plànol número 1. La 
delimitació de l'àmbit de la MPGO està representada gràficament en el plànol 
número 2 d'aquesta MPGO. 
 
 
Article 2. Modificació de l'article 41 de les Normes Urbanístiques 
(NNUU) del Pla General d'Ordenació Urbana (PGO) de Vilanova i la Geltrú 
 
Es modifica el quadre de reglamentació detallada d'usos de l'article 41 de les 
NNUU del PGO de la següent manera: En la intersecció de les columnes 11, ús 
Recreatiu, i 13, ús Socio-cultural, amb la fila de la clau 8a3 es substitueix el NO 
per un SI. 
 
A continuació es concreta el redactat definitiu de l'article 41 modificat: 

 

Article 41. Reglamentació detallada d’usos. 
 
1. Els usos, salvant reglamentacions més detallades als articles corresponents, es regulen pels 

següents quadres: 

Llegendes de les columnes: 

1.   Habitatge  11. Recreatiu 
2.   Hoteler  12. Esportiu 
3.   Residencial mòbil  13. Socio-cultural 
4.   Residencial especial  14. Estació de servei 
5.   Restauració  15. Industrial i magatzems 
6.   Comercial petit  16. Abastaments 
6b  Comercial mitjà  17. Públic-Administratiu 
7.   Comercial gran  18. Estacionament i aparcament 
8.   Oficines  19. Cementiri 
9.   Sanitari-assistencial  20. Extractiu 
10. Educatiu  21. Agrícola. 
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 1 2 3 4 5 6 6B 7 8 9 10 11 12 

1. Casc Antic SI SI NO SI (1) (1) NO NO (2) (3) SI (34) (15) 

2. Rbla. Principal (7) SI NO SI SI SI (12) NO SI SI SI (34) (15) 

3a. Àrea Central SI (9) NO SI SI SI (12) NO (2) (3) SI (34) (15) 

3b. Marina SI SI NO NO SI SI (12) NO SI SI SI (34) (15) 

3c1. Ciutat Jardí 
Cases Marqués 

 
(10) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 

NO 
 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
(2) 

 
SI 

 
NO 

 
(34) 

 
NO 

3c2i3. Ciutat Jardí 
St. Cristòfol i Ribes Roges 

 
(10) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 

(27) 
 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
(34) 

 
NO 

4. Eixample SI SI NO SI SI SI SI 45 SI SI SI (46) SI 

5. Res.Ord.Oberta 
    5a 
    5b 
    5c 

 
(14) 
(14) 
SI 

 
SI 
SI 
SI 

 
NO 
NO 
NO 

 
SI 
SI 
NO 

 
SI 
SI 
SI 

 
SI 
SI 
(11) 

 
SI 
SI 
(11) 

 

45 

 
SI 
SI 
(2) 

 
SI 
SI 
SI 

 
SI 
SI 
SI 

 
SI 
SI 
SI 

 
SI 
SI 
SI 

6a. Comercial (16) SI NO NO SI SI SI 45 SI NO NO (34) (15) 

6b. Comercial (18) SI NO NO SI SI SI 45 SI NO NO SI SI 

8a1. Ind. Illa tancada NO NO NO NO NO NO SI 45 (39) NO NO NO SI 

8a2. Masia Barreres I Ip NO NO NO NO SI NO SI 45 (39) NO NO NO NO 

8a3. Roquetes 15a 8 a 4 La Bòbila (38) NO NO NO SI NO SI 45 (39) NO NO 47 SI 

8b1. 8b2. Masia Barreres I ImB. Faç 
mín.30 

 
(33) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
45 

 
(39) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

8b3. Roquetes. 15b (33) NO NO NO SI NO SI 45 (39) NO NO NO NO 

8b3.1. Roquetes 15b mod (33) (41) NO NO SI SI SI 45 (42) NO NO (43) SI 

8b4. Masia Barreres I ImE NO NO NO NO SI NO SI 45 (39) NO NO NO NO 

8b5. Masia Barreres I Is NO NO NO NO SI NO SI 45 (39) NO NO NO NO 

10. Ordenació  filera              

10a. La Collada D SI NO NO NO (27) (1) NO NO SI SI SI NO NO 

10b. La Collada E SI SI NO NO (27) (1) NO NO SI SI SI NO NO 

10c. Bòbila Ruf (10) NO NO NO (27) (1) NO NO NO NO NO NO NO 

10d. Bòbila Rufl (10) NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

11. Ordenació aïllades              

11a1, 11a2. 
La Collada A1 A2 

 
(10) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
(27) 

 
(1) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

11a3. La Collada A3 (10) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

11b1 11c1. La Collada B i C (10) NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO 

11b2. 11d, 11e 
SM Cubelles A, B, C 

 
(10) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
(27) 

 
(1) 

 
NO 

 
NO 

 
(23) 

 
NO 

 
SI 

 
(34) 

 
SI 

11c2. Aragai (10) (22) NO NO (1) (27) NO NO (23) (24) SI (25) (26) 

12a. Aragai (eq. com. i social) (29) NO NO NO (30) (30) NO NO (30) (31) SI SI NO 

12b. SM Cubelles D SI SI NO NO (27) (1) NO NO SI NO SI (34) SI 
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  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

1. Casc Antic  SI  NO  (40)  NO  si  (5)  NO  NO  (6) 

2. Rbla. Principal  SI  NO  NO  NO  SI  (8)  NO  NO  (6) 

3a. Àrea Central  SI  NO  (40)  NO  SI  (5)  NO  NO  (6) 

3b. Marina  SI  NO  NO  NO  NO  (5)  NO  NO  (6) 

ºººº3c1. Ciutat Jardí 

Cases Marqués 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

(5) 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

3c2 i 3. Ciutat Jardí 

St. Cristòfol i Ribes Roges 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

(5) 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

4. Eixample  SI  SI  (4)  NO  SI  SI  NO  NO  NO 

5. Res.Ord.Oberta 

    5a 

    5b 

    5c 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

(4) 

(4) 

NO 

 

NO 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

NO 

 

SI 

SI 

SI 

 

NO 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

NO 

6a. Comercial (44)  SI  (17)  NO  NO  NO  (17)  NO  NO  NO 

6b. Comercial  SI  (17)  NO  NO  NO  (17)  NO  NO  NO 

8a1. Ind. Illa tancada  NO  SI  (20)  NO  NO  (5)  NO  NO  NO 

8a2. M. Barreres I Ip  NO  (37)  (20)  NO  NO  NO  NO  NO  NO 

8a3. Roquetes 15a. 8 a 4 La Bòbila  47  SI  (20)  NO  NO  NO  NO  NO  NO 

8b1.  8b2.  Masia  Barreres  I  ImB.  Faç 

mín.30 

 

NO 

 

SI  (35)  NO  NO  NO  NO 

 

NO 

 

NO 

8b3. Roquetes 15b  NO  NO  SI  NO  NO  NO  NO  NO  NO 

8b3.1. Roquetes 15b Mod.  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO 

8b4. Masia Barreres I ImE  NO  NO  SI  NO  NO  NO  NO  NO  NO 

8b5. Masia Barreres I Is  NO  (37)  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO 

10. Ordenació  filera                   

10a. La Collada D  SI  NO  (28)  NO  NO  (5)  NO  NO  NO 

10b. La Collada E  SI  NO  NO  NO  SI  (5)  NO  NO  NO 

10c. Bòbila RUf  NO  NO  NO  NO  NO  (5)  NO  NO  NO 

10d. Bòbila RUfl  NO  NO  (22)  NO  NO  SI  NO  NO  NO 

11. Ordenació aïllades                   

11a1, 11a2. 

La Collada A1 A2 

 

SI 

 

NO 

 

(4) 

 

NO 

 

NO 

 

(5) 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

11a3. La Collada A3  NO  NO  NO  NO  NO  (5)  NO  NO  NO 

11b1 11c1 La Collada B i C  SI  NO  NO  NO  NO  (5)  NO  NO  NO 

11b2, 11d, 11e 

SM Cubelles A, B,C 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

11c2. Aragai  SI  NO  NO  NO  NO  (5)  NO  NO  NO 

12a. Aragai (eq. com. i social)  SI  NO  NO  NO  NO  (5)  NO  NO  NO 

12b. SM Cubelles D  SI  NO  NO  NO  NO  SI  NO  NO  NO 
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(1) en planta baixa fins a un màxim de 200 m² de menjador o espai de venda. 
(2) fins a un màxim de 200 m² en edificis d'habitatge plurifamiliar, si està permès. Despatxos professionals 

sense limitació. 
(3) en la modalitat de dispensari, consultori i centres sanitaris especialitzats, fins a un límit de 50 llits. 
(4) només 15 A i 15 B. 
(5) lligat a les necessitats del propi edifici. 
(6) limitat a horts familiars al pati d'illa. 
(7) plurifamiliar només en planta pis. 
(8) lligat a les necessitats del propi edifici, i en planta soterrani. 
(9) només existents a l'aprovació inicial d'aquest P.G.O. 
(10) només unifamiliar. 
(11) només a les parcelꞏles on és permès l’ús d’habitatge plurifamiliar. 
(12) només productes d’ús no quotidià. 
(14) només plurifamiliar. 
(15) prohibits en espais descoberts per exhibició 
(16) només plurifamiliar fins a 1 m² sostre/m² sòl. 
(17) en planta soterrani garatge i aparcament; estació servei no. 
(18) el necessari com a complement d'altres usos. 
(20) categories 15 A, B i C 
(21) categories 15 A, B i C. Categoria 15 D en situacions C i D. 
(22) parcelꞏla fins 2.500 m². 
(23) fins al 25% del sostre edificable de cada parcelꞏla. 
(24) parcelꞏla fins 5.000 m². 
(25) parcelꞏla fins 1.000 m². 
(26) el compatible amb el caràcter residencial de la zona. 
(27) en planta baixa o edifici exclusiu. 
(28) categories 15 Aa i 15 B. 
(29) màxim un per establiment o unitat semblant. 
(30) compatible amb habitatge. 
(31) limitat a dispensaris. 
(32) només tallers. 
(33) limitat a un per parcelꞏla, adscrit al personal de vigilància. 
(34) excepte discoteques, bars musicals amb capacitat superior a 300 persones, sales de festa de joventut, 

i sales de festa en espais descoberts. 
(35) totes les categories, situació F. 
(37) només estació de servei. 
(38) unifamiliar a planta pis. 
(39) admès serveis funeraris 
(40) només 15A 
(41) limitat al 20% de la parcelꞏla en quant a l’edificabilitat 
(42) limitat al 44% de la parcelꞏla en quant a l’edificabilitat 
(43) limitat al 22% de la parcelꞏla en quant a l’edificabilitat 
(44) limitat al front de la plaça del mercat. 
(45) es regularan la seva compatibilitat per les determinacions de la legislació sectorial d’equipaments 

comercials, vigent en cada moment. 
(46) S’admet l’ús Recreatiu, a excepció de l’illa compresa entre els carrers Havana, Cuba, Matanzas i Josep 

Llanza, en la que resta prohibit aquest ús d’acord amb la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació, aprovat definitivament el 27 de Novembre de 1996, que s’incorpora en aquest document. 

(47) S’admeten els usos Recreatiu i Socio-cultural, limitats a una ocupació màxima conjunta del 10% 
de la superfície parcelꞏlable amb la qualificació 8a3. 

 
2. El Pla d’Usos podrà ajustar els quadres anteriors, sense que això suposi modificació del Pla 

General. 
 
3. Totes les noves edificacions que vulguin acollir en planta baixa usos classificats (veure 

“Condicions específiques dels Usos Industrials) hauran de preveure xemeneies de ventilació 
fins a una alçària mínima de 3,00 m. per sobre de la coberta de l’edifici, separades de 
qualsevol altra instalꞏlació, sense ocupar patis ni mostrar-se en façana, en proporció mínima 
de una xemeneia de diàmetre interior mínim 30 cm. cada 100 m² de plantà útil. A les 
edificacions que no acompleixin aquesta norma només s’hi podran instalꞏlar usos “innocus”, tal 
com es defineixen a l’articular de les “Condicions específiques dels Usos Industrials”.
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