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DECRET

Òrgan que el dicta: Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme.

 
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 126/2021/eURB
 

Relació de fets

I.- En data 1 de novembre de 2021 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament 
(núm. 2021041922) per part del Sr. Sergio Juárez el document d’Estudi Volumètric de la unitat 
arquitectònica 7 del Pla parcial del sector Llimonet, en compliment de l’article 27 de la 
normativa de l’esmentat Pla parcial.  

A la vista del document tècnic presentat, l’arquitecte municipal ha informat favorablement la 
conformitat de l’Estudi volumètric de la unitat arquitectònica 7 del Pla Parcial del sector 
Llimonet, segons consta a l’expedient, i que literalment diu:

“INFORME SOBRE L’ESTUDI VOLUMÈTRIC DE LA UNITAT ARQUITECTÒNICA 7 DEL 
PLA PARCIAL DEL SECTOR LLIMONET  POLÍGON 2

1. Antecedents

En data 1 de novembre de 2021 va tenir entrada al registre (núm. 2021041922) per part del sr. 
Sergio Juárez el document d’Estudi Volumètric de la unitat arquitectònica 7 del Pla parcial 
Llimonet, en compliment de l’article 27 de la normativa del Pla parcial del sector Llimonet. 

L’article 27 de la normativa del Pla parcial del sector Llimonet (aprovat definitivament en data 
13 de desembre de 2000) determina les condicions de gestió de les unitats arquitectòniques.

Article 27 Unitat arquitectònica

A l’objecte de garantir una mínima coherència arquitectònica de l’edificació que es 
realitzi al sector, en el cas de què aquesta es preveiés desenvolupar mitjançant projectes 
de menor abast que les “unitats bàsiques de composició arquitectònica” definides en el 
plànol d’ordenació O-3, amb el primer projectes d’obres que es presenti a l’ajuntament 
per a sol·licitar la corresponent llicència, s’acompanyarà un Estudi Previ de la resta 
d’edificació, que haurà de ser conformat per l’Administració municipal.

Els aspectes que s’hauran de tenir en compte en l’esmentat Estudi Previ seran els 
inherents a la composició arquitectònica del conjunt i els materials d’acabat exterior, i 
coma mínim els següents:
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- Definició dels perímetres i plans de façanes de les edificacions
- Determinació de les alçades relatives de les edificacions, tenint en compte les 

rasants dels espais públics a que donin front.
- Definició del tipus i característiques geomètriques de les cobertes dels edificis.
- Definició de les característiques de les tanques de les finques, especialment de les 

parcel·les corresponents a l’edificació residencial en filera.
- Definició dels materials de façana i cobertes, precisant, així mateix, l’elecció del 

camp cromàtic a emprar.

2. Contingut de l’estudi volumètric

L’estudi previ de composició presentat correspon a la unitat de composició arquitectònica 7 del 
polígon 2 del Pla parcial del Sector Llimonet. Situada a la cruïlla entre la Rambla del Països 
Catalans i la Rambla de Pep Ventura. 
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El planejament preveu la tipologia d’habitatges plurifamiliars corresponents a la clau RP.

En aquesta unitat bàsica de composició arquitectònica es preveuen edificacions de planta 
baixa més cinc plantes pis.

El document presentat defineix uns paràmetres d’ordenació que hauran de respectar les 
edificacions situades a la mateixa unitat arquitectònica, tal com defineix el plànol 0.3 del pla 
parcial.

Es defineixen uns alçats reguladors que ordenen la disposició de les futures promocions en 
funció del pendent dels vial tenint en compte determinades cotes com a punts de referència.

Es recullen les determinacions de la normativa del pla parcial per a aquesta clau RP alhora que 
es proposen unes determinacions comuns respecte la concreció dels projectes.

Així es proposa la coberta plana, la limitació de l’amplada del cossos sortints o la prohibició de 
cornises o ràfecs.

Pel que fa a la definició de materials i colors es proposen acabats en morters i colors de games 
càlides. No es permeten les baranes de vidre.

La proporció de les obertures de façana serà quadrada o vertical.

3. Conclusions

Per tot això el tècnic sotasignant informa favorablement la conformitat de l’estudi volumètric de 
la unitat arquitectònica 7 del Pla parcial del sector Llimonet”.

Fonaments de dret

1. Article 27 del Pla Parcial del sector Llimonet, aprovat definitivament en data de 13 de 
desembre de 2000.
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2. Article 45 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística.

3. Article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

RESOLC:

PRIMER.- Concedir tràmit d’audiència a les persones propietàries de la unitat arquitectònica 7 
del Pla parcial del sector Llimonet a Vilanova i la Geltrú, per un termini de QUINZE (15) DIES 
HÀBILS comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, en relació a 
l’Estudi previ volumètric de l’edificació corresponent a la unitat arquitectònica 7 del sector 
prevista pel Pla Parcial del sector Llimonet de Vilanova i la Geltrú (aprovat definitivament en 
data de 13 de desembre de 2000), presentat pel Sr. Sergio Juárez, d’acord amb l’establert a 
l’article 27 del referit Pla Parcial i segons informe favorable dels serveis tècnics municipals 
incorporat a l’expedient. Tot això, als efectes que dins aquest tràmit d’audiència puguin 
presentar les al·legacions que estimin convenients en defensa dels seus drets.

Cal indicar que el referit Estudi previ volumètric es tindrà en compte i servirà de base per al 
projecte d’obres que s’elabori per a l’atorgament de la llicència urbanística d’edificació que 
correspongui, en compliment de l’esmentat article 27 del Pla parcial del sector Llimonet.

L’expedient i el document tècnic presentat resta a disposició de qualsevol interessat en la 
Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme, plaça de la Vila 8, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones propietàries de la unitat arquitectònica 7 
del Pla Parcial del sector Llimonet a Vilanova i la Geltrú, així com als interessats en l’expedient.  

TERCER.- Peu de recurs
“Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap 
tipus de recurs”.
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F. Xavier Serra Albet
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