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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

Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre 
d’ordenació dels equipaments comercials

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”. 











TAULA 7 

TAULA 8 









“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.”



“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.”



III.1. Objectius i criteris de l’ordenació proposada



O.02_Planejament proposat 
– Ordenació

TAULA 9: COMPARACIÓ SUPERFICIES VIARI 

 
TAULA 10: SUPERFICIES RESERVA VIALITAT 

O.05_Planejament proposat. Enllaç C-15 / C-
31

 

TAULA 11: COMPARACIÓ SUPERFICIES PARCS I JARDINS 



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

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





 
TAULA 12: COMPARACIÓ SUPERFICIES EQUIPAMENTS 



“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.”





“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.”

article 69. Definició de paràmetres

I. Antecedents









“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.”



XII.6.SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES





 

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 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. 









– 26 d’abril 2018
– 10 de maig 2018

– 14 de maig 2018

– 12 de juliol 2018
– 12 de juliol 2018

– 29 d’octubre 2018

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. 

Modificació de l’article 41 de les Normes Urbanístiques (NNUU) del Pla General 
d’Ordenació (PGO) de Vilanova i la Geltrú Modificació de l’article 159 de les 
Normes Urbanístiques (NNUU) del Pla General d’Ordenació (PGO) de Vilanova i la Geltrú 

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.  



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.  

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.

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.

XII.2 Agència Catalana de l’Aigua



Justificació de la innecessarietat de l’informe ambiental

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. 
 
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

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. 
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. 
 

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 
situación 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. 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

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 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.  

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

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.



I. Antecedents

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. 

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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