
 
 

A continuació es transcriu la normativa del Pla Parcial SobreAragai (La Carrerada) amb les pertinents 
modificacions en els articles 8, 11, 32, 35, 37, 40, 45, 47, 51, 52, 53.  

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. l. Naturalesa i objecte. 

El Pla Parcial del sector "Sobre L' Aragai", situat al municipi de  Vilanova  i la   Geltrú,   té    per   objecte   el   
desenvolupament    de   les determinacions d'ordenació  previstes  per  la Modificació  Puntual  del  Pla  General  
a Sobre  L' Aragai. 

Art. 2. Àmbit territorial. 

L’àmbit   territorial   del   Pla   Parcial   del   Sector  "Sobre  L' Aragai",   és el delimitat  al  plànol d'Informació  1.3  
(Topografic.Ámbit  del  Pla  Parcial) i,  per tant, el d'aplicació de les presents ordenances. 

Art. 3. Vigència. 

l. El present Pla Parcial entrarà en vigor el dia següent d' ésser publicat l'acord d'aprovació definitiva al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya (D.0.G.C.) 

2 La vigència del pla Parcial serà indefinida, d'acord amb el que s'estableix a l'article 72 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, en tant no sigui modificat, total o parcialment, per un altre planejament urbanístic que s'a-
provi en el futur. 

Art. 4. Obligatorietat del Pla. 

Les determinacions d'aquest pla són vinculants tant pera l'Administració Pública com per a les empreses de ser-
veis i als particulars, amb les limitacions i excepcions previstes a  I'artícle   91  del  Decret   Legislatiu 1/1991. 

Art. 5. Determinations I documentació. 

1. Les determinacions i la documentació corresponents al Pla Parcial s'ajusten a alló que disposa l'article 25 
del Decret legislatiu 1/l 990. 

2. Les determinacions del Pla Parcial es desenvolupen en el contingut deis següents documents: 

a.  MEMORIA DE LA INFORMACIÓ . 

b. MEMORIA DE L'ORDENACIÓ 

c. ORDENANCES REGULADORES 

d.  MEMORIA DE GESTlÓ, que entre altres documents inclou: 

 PLA D'ETAPES I ESTUDI ECONÓMIC- FINANCER . 

e.  PLÁNOLS: d'INFORMAClÓ, d'ORDENACIÓ i de GESTIÓ. 

 

 

 

6. NORMATIVA DE LA PROPOSTA  



 
 

Art. 6. lnterpretació dels documents del Pla. 

La interpretació de les presents Ordenances s’atendrà al seu contingut, als criteris exposats a la resta de la do-
cumentació escrita i a les determinacions gràfiques que es incorporen als plànols d'ordenació. 

CAPÍTOL 2. DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL 

Art. 7. Desenvolupament i execució del Pla.  

l. Pel desenvolupament i execució del present P]a Parcial s’haurà de formular  el corresponent  projecte d'Urba-
nització i compensació,  referit a tot el sector, tal i com s'ha establert a aquest Pla Parcial. 

2. L'execució de les obres corresponents a les infraestructures de serveis, vialítat i espais lliures públics, es rea-
litzarà en base a les determinacions contingudes en el projecte d'urbanització. 

3.  L'execució  de les  obres corresponents  a  les edificacions,  en  les zones on es contempla,  es realitzarà  
d'acord  amb  els corresponents projectes tècnics,  que  s'hauran  d'ajustar   a  les determinacions establertes 
pel planejament i més disposicions legals, reglamentaries, normatives, etc., que hi siguin d'aplicació. 

Art. 8. Estudis de Detall. 

1. Quan sigui necessari completar o, en el seu cas, adaptar certes  determinacions establertes en el present Pla 
Parcial, podran redactar-se Estudis de Detall, d'acord amb el que estableix a l'article 26 del Decret Legislatiu 
1/1990 

2. L’àmbit mínim per l'adaptació o reajust de les alienacions i/o rasants s'estableix en un tram de vial situat entre 
d'altres dos, transversals, de circulació rodada. 

3. L’àmbit mínim pera l'ordenació de volums s'estableix en una unitat de composició d'edificació, de les definides 
en el plànol  d'ordenació O3 del present projecte.. 

Art. 9. Projectes de parcel-lació . 

A partir de les finques adjudicades que resultin de la compensació, es podran formular projectes de parcel·lació, 
en el marc del previst en el Capítol 3, Títol 3, del Decret Legislatiu 1/1990. 

Aquestes parcel·les s'hauran d'ajustar a les condicions que les presents   Ordenances fixen per a cada zona. 

 

CAPÍTOL 3. QUALIFICACIÓ DEL SÓL 

Art. 10. Qualificació del sóI. 

1. La totalitat del sòl compres en l’àmbit del present Pla Parcial es qualifica urbanísticament en "zones" i "siste-
mes" 

2. S' entén per "zona" aquella part del sòl en que es poden exercitar els drets urbanístics relatius a les possibili-
tats edificatòries que permet el pla, en diferent tipus d'usos, intensitats, tipologies i paràmetres d 'edificació . 

3. S'entén per "sistemes", de caràcter local, els sòls de destí públic que constitueixen l'estructura funcional com-
plementaria a l'ús residencial i terciari previst en el sector. 

No s'han imputat "sistemes" de caràcter general, al sector. 

 

 



 
 

Art. 11. Zones. 

La modificació puntual de planejament determina les següents “zones": 

- D'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN BLOC AÍLLAT PLURIFAMlLlAR: Clau: RP1 i RP1a 

- D'EDlFlCAClÓ RESlDENClAL EN BLOC AlLLAT PLURIFAMILIAR. P. BAIXA COMERCIAL: Clau: RP2. 

- D'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL UNIFAMILIAR APARELLADA:  Clau: RU i RUa 

- D'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AILLADA:  Clau: RA. 

- ÚS TERCIARI: Clau: ZC. 

 

Art. 12. Sistemes. 

El Pla Parcial determina els següents "sistemes": 

- VIALS I APARCAMENTS: Clau: V. 

- ESPAIS LLIURES PÚBLICS: Clau: F. 

- EQUIPAMENTS PÚBLICS: Clau: E. 

- SERVEIS TECNICS: Clau: T. 

 

CAPÍTOL 4. REGIM I CONDICIONS URBANÍSTIOUES DELS SISTEMES. 

Art. 13. Classificació. 

El  Pla  Parcial  determina  les  reserves  de  sol  necessàries  i estableix els  mecanismes   adients   per  
desenvolupar   urbanísticament   el   conjunt de  “sistemes" definits. 

Art. 14. Sistema viari i aparcaments. Clau V 

l.   La xarxa  viaria definida  en aquest  Pla Parcial s’executarà d'acord amb  les  especificacions geomètriques  
que  contenen  els  plànols,  així com  quant a la distribució i amplada de les bandes enjardinades  o arbrades,  
voravies i carrils de circulació. 

2. El projecte d'urbanització haurà de determinar, de manera exacta pormenoritzada, tant les rasants definitives 
de la vialitat com la selecció deis materials a emprar, així com les especies vegetals i la disposició dels serveis 
urbanístics que s'hagin d' implantar. 

Art. 15. Sistema d'espais lliures públics. Clau F. 

l.  El sistema d'espais  lliures  públics, "zones  verdes",  esta format  pel sòl  així qualificat en el plànol O.2. Zo-
nificació i destinat a pares i jardins urbans  i àrees  de lleure,  esbarjo  i joc.  Seran  d'ús í domini  públic  i no edi-
ficables. 

2.  No   s’admetrà   aprofitament urbanístic del subsòl en els terrenys  destinats a aquest sistema. 

3. A aquest sòl no es permetrà cap tipus d'edificació, tret de les vinculades a l'ús i conservació de les "zones 
verdes", que no podran ultrapassar el 5% de la seva superfície. 



 
 

4. Els usos permesos seran els de lleure, descans, manifestacions culturals ciutadanes i esportius amb les limi-
tacions assenyalades a l'article 0.80. de les Normes del Pla General vigent. 

5. El Projecte  d'Urbanització  definirà  l'exacta  posició  de  l'arbrat,  les zones enjardinades o pavimentades, ac-
cessos i mobiliari urbà, així com els sistemes d'enllumenat  i reg, d'acord  amb  les directrius  establertes als cor-
responents apartats de la Memòria i plànols. 

Art. 16. Sistema d'equipaments públics. Clau E. 

1. El sòl destinat a equipaments públics és el que es determina com a tal sistema en el plànol O 2 Zonificació . 

2. Dins els possibles usos admesos que es preveuen a les Normes  Urbanístiques, es restringeixen als de tipus: 

- Educatiu 

- Esportiu 

-Sanitari-assistencial 

-Sòcio-cultural 

- Públic-administratiu 

 

Art. 17. Condicions d'ordenació de l'edificació. 

l. Les condicions d'ordenació  de l'edificació del sòl destinat a  equipaments seran les previstes als articles 89.1 i 
8 5.2 de les Normes Urbanístiques, pels del tipus  docent  i esportiu,  respectivament,  i el  78.2 i 3 per á la resta, 
de tipus col·lectiu. 

2 L'edificació es regularà pel tipus d'edificació aïllada i no serà superior al 60 %. l'ocupació 

3.  En   els   corresponents projectes d' edificació s' haurà de justificar l'ordenació volumètrica així com l'acom-
pliment de les condicions urbanístiques que siguin d 'aplicació. 

 

Art. 18. Sistema de serveis tècnics. Clau T . 

Les condicions urbanístiques i edificatòries a que resten sotmesos els sòls qualificats com   a   "serveis  tèc-
nics"  seran les  corresponents a les instal·lacions que es preveu  implantar,  segons  llur  naturalesa  i  d'acord 
amb les normatives i/o reglamentacions que les regulin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARÀMETRES COMUNS A TOTS ELS TIPUS D’ORDENACIÓ. 

Art. 19. Definició i obligatorietat. 

Les definicions i determinacions relatives als paràmetres que regulen l’edificació, l’ocupació del sòl, la geometria 
de l’espai públic i altres aspectes urbanístics, en tot allò que no resulti específicament regulat en el present pla, 
subsidiàriament seran d’aplicació les establertes pel Pla General d’Ordenació o, en el seu cas, les modificacions 
normatives que hi incideixen 

Art. 20. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació de l’edificació previst per l’àmbit del Pla Parcial és el de “volumetria específica”, amb les par-
ticularitats establertes par a cada zona. 

Art. 21. Edificabilitat. 

L’edificabilitat serà la determinada per a cadascuna de les zones definides al plànol O.3. Unitats de composició 
arquitectònica. 

Art. 22. Ocupació. 

És el tant per cent de la superfície de sòl de cada parcel·la que pot ocupar l’edificació i correspon a la superfície 
resultant de la projecció vertical sobre el terreny del volum de l’edificació, compresos els cossos sortints de tots 
tipus, i el ràfecs en allò que superi els 0,45 m. de vol sobre el pla de façana. 

Art. 23. Planta baixa. 

1.- S’entendrà per “planta baixa” la primera planta per sobre de la planta soterrani, real o possible, segons la de-
finició donada per aquestes Ordenances. 

2.- L’alçada lliure mínima serà segons cada tipus d’ordenació. 

Art. 24. Planta soterrani. 

1.- Serà “planta soterrani” aquella planta de l’edificació que es trobi total o parcialment enterrada situada sota de 
la planta baixa, el sostre de la qual no estarà més d’un metre per sobre del nivell teòric del terreny exterior. La 
part de planta semi-enterrada el sostre de la qual sobresurti més d’aquesta alçada tindrà la consideració de plan-
ta baixa. S’entendrà com a “nivell teòric del terreny exterior” el pla ideal que uneix les rasants dels vials oposats 
que configuren l’illa on la parcel·la està situada. Aquestes rasants com a generatrius de tal superfície ideal de re-
ferència es prendran a la línia oficial de vial En cas de que no hi hagi vials oposats, el nivell teòric del terreny ex-
terior serà la superfície que uneix les rasants del vial al que dona front la parcel·la i el llindar de la parcel·la en 
posició oposada al vial. 

2.- L’alçada lliure mínima de la planta soterrani serà de 2,20 m. 

3.- L’ocupació màxima de la planta soterrani es correspondrà amb la del edifici on es ubicada i, en tot cas, mai 
excedirà les distancies mínimes als límits (tanques) ni del 25 % de l’ocupació en planta baixa. 

Art. 25. Planta pis. 

1.- S’entendrà per “planta pis” tota planta d’edificació per sobre de la planta baixa. 

2.- L’alçada lliure mínima serà segons cada tipus d’ordenació, però mai inferior a 2,50 m. 

Art. 26. Cossos sortints. 

1.- Son els cossos habitables o ocupables, oberts o semi-tancats, que sobresurten de l’alineació de l’edificació 
respecte dels límits de la parcel·la. Es defineixen com a semi-tancats aquells cossos volats que tinguin tancats 



 
 

totalment algun dels seus costats laterals, mitjançant tancaments no desmuntables i opacs. Entre els tancats 
s’inclouen els miradors, les tribunes i altres similars; entre els semi-tancats, les galeries, les baranes i altres simi-
lars; i entre els oberts, els balcons i les terrasses a les quals l’ampit no superi 1,10 m. d’alçada comptada des del 
paviment. 

2.- La superfície en planta dels cossos sortints tancats, computaran a efectes de sostre edificable, ocupació i de 
la superfície útil edificada. En els cossos sortints semi-tancats només deixarà de computar a efectes de càlcul de 
la superfície de sostre edificable la part que resultes oberta per tots els seus costats. Els cossos sortints oberts 
no computaran a efectes del càlcul de la superfície de sostre edificable, però si en el que es refereix a ocupació 
màxima i separacions dels límits de parcel·la, a excepció de les façanes a vials. 

3.- En quan a façanes confrontades amb altres edificacions de la pròpia parcel·la, tots els tipus de cossos sor-
tints, es limitaran a un vol màxim d’un dècim de la distancia entre plans de façanes dels edificis, amb un vol mà-
xim limitat a 1,50 m. 

4.- Els cossos sortints oberts podran ocupar en la seva totalitat la longitud de les façanes amb les condicions es-
tablertes a l’anterior apartat. Es consideren cossos sortints oberts aquells quina distancia als cossos sortints tan-
cats col.lindants, sigui com a mínim la mida del seu vol. 

Els tancats i semi-tancats no podran ocupar més d’un terç de l’esmentada longitud, i quan el seu vol no sigui su-
perior a 45 cm podran ocupar més d’un terç de la longitud de la façana, sempre que no s’excedeixi la superfície 
que li correspondria en cas de vol màxim. 

Art. 27. Elements sortints. 

El vol dels elements sortints, ràfecs, cornises I similars, tindrà iguals limitacions que la dels cossos sortints. El 
front del ràfec tindrà un gruix màxim corresponent al del últim sostre. 

Els vols de coberta podran envair, 0,45 m. com a màxim, les franges de separació als límits de parcel·la. 

Art. 28. Adaptació topogràfica i moviments de terres. 

En zones que s’hagi d’anivellar el sòl en terrasses es farà de manera que la cota de cada terrassa compleixi: 

a.- Els llindars de cada terrassa no podran situar-se a més de 1,50 m. per sobre ni 1,50 m. per sota de la cota 
natural del llindar, havent-se de fer el corresponent mur de contenció que garanteixi al terreny veí la mateixa ca-
pacitat suportant que tenia abans de fer el rebaix o recrescut. 

b.- Els murs d’anivellació de terres a l’interior de la parcel·la no podran superar els 3,00 m. 

Art. 29. Aparcament 

La previsió de places d’aparcament a les edificacions de nova planta destinades a habitatges serà d’una plaça 
per a cada habitatge fins a 70 m2 útils, 1,5 places per a cada habitatge de més de 70 m2 fins a 110 m2 útils, i 2 
places per a cada habitatge de més de 110 m2 útils. 

Tot i això s’admet projectar, com a mínim una plaça per habitatge a l’intern de l’edificació, i la resta, a l’espai lliu-
re exterior vinculat a la edificació. 

Tanmateix, s’hauran d’acomplir les exigències establertes en l’article 267 de les Normes Urbanístiques per a 
d’altres usos diferents a habitatge que es puguin implantar en el propi edifici o en un d’independent. 

Art. 30. Unitat arquitectònica. 

A l’objecte de garantir una mínima coherència arquitectònica de l’edificació que es realitzi al sector, en el cas 
que aquesta es plantegi desenvolupar mitjançant projectes de menor abast que les “unitats de composició arqui-
tectònica”, definides en el plànol d’ordenació O.3, amb el primer projecte d’obres que es presenti a l’Ajuntament 



 
 

per sol·licitar la corresponent llicència, s’acompanyarà d’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 als materials d’acabat exterior, i com a mínim els 
següents: 

- Definició dels perímetres i plans de façanes de les edificacions i tipus de coberta. 

- Determinació de les alçades relatives de les edificacions. 

- 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 i textura a em-
prar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANCES ESPECÍFIQUES DE CADA ZONA. 

ZONA D’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN BLOC AÏLLAT PLURIFAMILIAR: Clau: RP1, Clau RP2 i RP1a 

.Art. 31. Definició. 

Correspon a un sòl en què es preveu una parcel·lació apta per poder implantar edificació residencial plurifamiliar en alça-
da amb les característiques i limitacions determinades amb caràcter general per les  presents ordenances i, específica-
ment, en els següents articles. 

Art. 32. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació és el de la “volumetria específica”, els volums proposats a la Modificació Puntual del Pla General a 
Sobre L’Aragai no són precisos, són només indicatius i flexibles. 

Art. 33. Parcel·lació 

Les possibles parcel·les que es puguin generar a partir de les finques  adjudicades en la reparcel·lació tindran una super-
fície mínima de 750 m2. 

Art. 34. Ocupació. 

L’edificació podrà ocupar com a màxim el 60 % de la superfície de les unitats parcel·laries definides en el plànol de Zonifi-
cació O.2, i d’acord amb els criteris del Art. 25.2 d’aquestes Ordenances. 

Art. 35. Alçada i nombre de plantes. 

Clau RP1 i RP2 

1.- L’alçada reguladora màxima de l’edificació serà: 12,50 m., i s’amidarà en cada punt sobre l’adaptació topo-
gràfica admesa a partir de la cota de pis de planta que tingui la consideració de planta baixa, d’acord amb els Ar-
ticles 9-10 i 11 d’aquestes Ordenances.  

2.- El nombre màxim de plantes serà de PB + 3P, d’acord amb els Articles 9-10 i 11 d’aquestes Ordenances, i el 
plànol de proposta d’ordenació O.1  

3.- Les alçades lliures mínimes seran de 3,00 m. a planta baixa, i 2,50 m. a plantes pis. 

Clau RP1a 

1.- L’alçada reguladora màxima de l’edificació serà: 15,70 m., i s’amidarà en cada punt sobre l’adaptació topo-
gràfica admesa a partir de la cota de pis de planta que tingui la consideració de planta baixa, d’acord amb els Ar-
ticles 9-10 i 11 d’aquestes Ordenances. 

2.- El nombre màxim de plantes serà de PB + 4P, d’acord amb els Articles 9-10 i 11 d’aquestes Ordenances, i el 
plànol de proposta d’Ordenació O.1.  

3.- Les alçades lliures mínimes seran de 3,00 m. a planta baixa, i 2,50 m. a plantes pis 

Art. 36. Cobertes. 

1.- La màxima pendent admesa de les cobertes serà del 30 % i la seva envoltant tindrà una alçada màxima de 
0,60 m, mesurats a pla de façana, per sobre de l’últim sostre. 

2.- S’admet l’aprofitament de l’espai central sota coberta com a prolongació del habitatge situat a la planta im-
mediata inferior, però, mai com habitatge o espai independent, i a més a més, de respectar l’edificabilitat assig-
nada a cada unitat arquitectònica (plànol O.3). En aquests casos l’edificabilitat (m2 de sostre) de l’espai sota co-
berta es comptabilitzarà a partir del punt d’alçada lliure igual o superior a 1,50 m, i es reservarà el 25 % de 
l’espai resultant a aquesta planta per a serveis tècnics i comunitaris. 

3.- Els terrats plans encaixonats entre les pendents de la coberta ocuparan en planta com a màxim el 25 % de la 
superfície total de la coberta. 



 
 

4.- Per sobre del pla de la coberta solament s’admetran els elements tècnics de les instal·lacions, definits a 
l’article 45 de les NN.UU. 

5.- Resten expressament prohibides les cobertes de pissarra, teula negra, fibrociment i similars. 

6.- Si la construcció d’unitats residencials es realitza de manera fraccionada, es projectaran les cobertes de for-
ma que resti garantida la seva continuïtat, i/o unitat compositiva, amb les edificacions laterals. 

Art. 37. Separacions. 

Clau RP1 I RP2 

1.- La separació de l’edificació principal respecte de tots els llindars i vial serà de 3 m, com a mínim.  

2.- La separació mínima entre les façanes d’edificis serà de 8 m.  

Clau RP1a 

1.- La separació de l’edificació principal respecte la Ronda Ibèrica serà la que marca la SIF, indicat en plànol 
O.3, respecte els altres vials la separació serà de 3m. 

2.- La separació mínima entre les façanes d’edificis serà de 8 m. 

Art. 38. Espais lliures de parcel·la. 

Els espais exteriors de les parcel·les que restin inedificats podran destinar-se a usos col·lectius o privats, possibilitant-se 
llur utilització parcial per configurar l’accés rodat a la planta baixa o plantes soterrani. 

Art. 39. Tanques. 

Les tanques front a vial, o entre predis col.lindants, no ultrapassaran amb material opac l’alçada de 0.80 m. Per sobre 
d’aquesta alçada podrà completar-se només amb reixes o filats recoberts, en el seu cas, amb vegetació d’arbust en una 
alçada complementària d’1,00 m. 

Art. 40. Usos. 

Els usos admesos són els següents: 

- Clau RP1: Habitatge, plurifamiliar, a totes plantes. 

- Clau RP2: Habitatge, plurifamiliar, a totes les plantes, excepte a planta baixa que és destinarà a d’altres usos de tipus 
terciari, preferentment comercial. 

- Comercial, a planta baixa. 

- Garatge, estacionament i aparcament, en planta soterrani. 

- Hoteler. 

- Oficines. 

- Sanitari. 

- Educatiu, a planta baixa. 

- Recreatiu, a planta baixa. 

- Esportiu, a planta baixa o planta soterrani. 

- Sòcio-cultural, a planta baixa. 

- Elements d’infraestructura de serveis, a planta baixa o soterrani. 

 



 
 

- Clau RP1a: Habitatge, plurifamiliar, a totes plantes. 

 

ZONA D’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL UNIFAMILIAR APARELLADA: Clau RU i RUa 

Art. 41. Definició.  

Correspon a un sòl en què es preveu una parcel·lació apta per a poder implantar una edificació adossada per a 
una de les seves les parets amb l’adjacent, formant així un conjunt edificat aparellat, amb espai lliure al voltant 
vinculat a l’habitatge.  

Art. 42. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació és el de “volumetria específica”, definit a la Modificació Puntual del Pla General a Sobre 
L’Aragai. 

Art. 43. Parcel·la mínima.  

La superfície mínima de cada parcel·la no serà inferior a 300 m2 i les seves dimensions mínimes han de perme-
tre la inscripció d’un cercle de 12 m de diàmetre. 

Art. 44. Ocupació.  

L’ocupació màxima de l’edificació, en planta, serà del 50 % i es situarà dins l’àmbit delimitat en la forma que 
s’indica en el plànol O.3  

Proposta d’ordenació edificatoria, per a cada agrupació aparellada d’habitatges. 

  

Art. 45. Alçada i nombre de plantes. 

Clau RU1 

1.- L’alçada reguladora màxima de l’edificació serà de 6,50 m i s’amidarà en cada punt sobre l’adaptació topo-
gràfica admesa a partir de la cota de pis de planta que tingui la consideració de planta baixa, d’acord amb 
els Articles 9-10 i 11 d’aquestes Ordenances.  

2.- El nombre màxim de plantes serà PB + 1P, d’acord amb els Articles 9-10 i 11 d’aquestes Ordenances i, 
l’indicat en el plànol O.3. Proposta d’ordenació edificatoria, però aquesta darrera planta no podrà ultrapassar 
el 75% de la superfície ocupada per la planta baixa. 

3.- Les alçades lliures mínimes per a planta baixa i planta pis serà de 2,50 m 

Clau RUa 

1.- L’alçada reguladora màxima de l’edificació serà de 6,50 m i s’amidarà en cada punt sobre l’adaptació topo-
gràfica admesa a partir de la cota de pis de planta que tingui la consideració de planta baixa, d’acord amb 
els Articles 9,10 i 11 d’aquestes Ordenances.  

2.- El nombre màxim de plantes serà PB + 1P, d’acord amb els Articles 9-10 i 11 d’aquestes Ordenances i, 
l’indicat en el plànol O.3. 

3.- Les alçades lliures mínimes per a planta baixa i planta pis serà de 2,50 m.  

 

Art. 46. Cobertes.  

1.- Les cobertes seran a dues aigües com a mínim, i la màxima pendent admesa serà del 30 %.  

2.- Resten expressament prohibides les cobertes de pissarra.  



 
 

Art. 47. Separacions mínimes.  

Clau RU1 

1.- Les distancies mínimes a les que es pot situar l’edificació respecte de tos els llindars i vials serà de 3 m com 
a mínim.  

2.- La separació mínima entre les façanes d’edificis serà de 6 m 

Clau RU1a 

1.- Les distancies mínimes a les que es pot situar l’edificació respecte el Passatge de la Pastorella és d’alineació 
de façana a vial, i pel que fa al llindar amb els veïns serà de 3 m com a mínim.  

2.- La separació mínima entre les façanes d’edificis serà de 6 m 

3.- La fondària màxima edificable serà de 11,10m per tal d’esgotar tot el sostre. 

 

Art. 48. Tanques de parcel·la.  

Les tanques hauran de ser realitzades amb material opac o massís fins a una alçada màxima d’1,20 m. Per da-
munt de la part opaca o massissa i fins a una alçada de 0,60 m, podrà completar-se amb material calat tipus rei-
xa, filat etc. i/o vegetació d’arbust.  

Art. 49. Usos. 

L’ús bàsic admès el corresponent a habitatge unifamiliar. També s’admeten els usos vinculats a les activitats 
professionals (despatxos, consultoris, serveis personals...). 

 

 

ZONA D’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AÏLLADA: Clau: RA 

 

Art. 50. Definició i Paràmetres. 

Correspon a un sòl en què es preveu una parcel·lació apta per a poder implantar una edificació aïllada, amb es-
pai lliure al voltant vinculat a l’habitatge. 

Els paràmetres per a l’edificació seran els mateixos que per a la Clau RU, Art. 42 a 49, tret de la parcel·la míni-
ma que serà de 900 m2. 

 

ZONA COMERCIAL: Clau: ZC.  

Aquesta modificació del Pla General substitueix l’Estudi de Detall de la Parcel.la del Carrer del Pit Roig aprovat 
el 8 de Maig de 2009 per l’Ajuntament de Vilanova davant l’impossibilitat d’assolir les condicions de l’ordenació 
proposada. 

 
Art. 51. Definició 

Correspon a un sòl en què es preveu la implantació d’edificació aïllada destinada a activitats de caràcter terciari, 
d’acord amb la classificació funcional d’usos establerta a la Modificació Puntual del Pla General i detallats a l’Art 
56 d’aquest document 



 
 

Art. 52. Tipus d’ordenació.  

El tipus d’ordenació és el de “volumetria específica”, previst a la Modificació Puntual del Pla General. (Plànol 
O.1) La volumetria indicada és orientativa i en cap cas obligatòria. 

Art. 53. Ocupació.  

L’ocupació màxima de l’edificació, en planta, serà del 50 % de l’àmbit delimitat en el plànol de Zonificació O.2, 
podent-se repartir en dues edificacions independents. 

Art. 54. Alçada i nombre de plantes.  

1.- L’alçada reguladora màxima de l’edificació serà de 8.00 m, i s’amidarà en cada punt sobre l’adaptació topo-
gràfica admesa a partir de la cota de pis de planta que tingui la consideració de planta baixa, d’acord amb els Ar-
ticles 9-10 i 11 d’aquestes Ordenances. 

2.- El nombre màxim de plantes admès es de PB+1P. 

3.- L’alçada lliure mínima de les plantes baixa i pis, no serà inferior a 3 m.  

Art. 55. Cossos sortints. 

No es permet cap tipus de cos, tancat, semi-tancat o obert, que sobresurti del perímetre edificable. En canvi, si 
es permeten els elements sortints, d’acord amb la definició i regulació establerta a l’article 12 d’aquestes Orde-
nances.  

Art. 56. Usos. 

Els usos admesos són els següents: 

 - Hoteler.  

 - Comercial. (d’acord amb l’Ordre 26/9/97 sobre tipologia dels equipaments comercials) 

 - Oficines. 

 - Sanitari.  

 - Educatiu. 

 - Recreatiu. 

 - Esportiu. 

 - Sòcio-cultural. 

 - Aparcament, a planta soterrani. 

 - Elements d’infraestructures de serveis, a planta baixa o planta soterrani. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MESURES COMPLEMENTÀRIES 

1.1. INTRODUCCIÓ. 

D'acord amb les prescripcions de I' Aprovació Inicial del  Pla  Parcial  de data  19 d'abril de  1999  i les converses  mantin-
gudes  amb  L'Institut  Cerdà i L' Ajuntament relatives a la promoció del planejament i de l'edificació sostenibles, es consi-
dera oportú incloure dins del Pla Parcial el següent conjunt de disposicions: 

 MESURES SOBRE L'ORDENACIÓ: 

- Els Estudis de Detall que d'acord amb l'article 8 de la Normativa del Pla Parcial modifiquin les Unitats de Com-
posició Arquitectònica (plànol 0.3) incorporaran a la seva documentació un plànol d'ombres justificant que les 
edificacions tindran per el cap baix, una hora de sol el 21 de gener entre les 10 i les 14 hores. 

- El Projecte d'Urbanització corresponent al Pla Parcial donarà prioritat al caràcter peatonal al vial Av. de la Co-
llada limitant la velocitat deis vehicles a 30 Km/h. pera garantir al sector un baix nivell de contaminació acústica 
interna. 

 MESURES SOBRE L'EDIFICACIÓ: 

- L'orientació deis edificis serà en direcció N-S amb una variació màxima de ± 40 ºC, orientació considerada bas-
tant bona i acceptada a l'estudi realitzat per l'Institut Cerdà. 

- Els habitatges tindran ventilació creuada –doble façana- d'acord amb la proposta d'Ordenació Edificatoria del 
Pla Parcial (plànol O.1 ). 

- El sistema d'evacuació d'aigües als edificis serà separatiu, aprofitant les aigües de pluja per a rec, fent cister-
nes d'acumulació. 

- Dins dels espais comunitaris deis edificis quan sigui el cas, es possibilitarà  la incorporació de sistemes de 
captació d'energia solar. 

-Les obertures orientades de+ 90° Sud a - 90º Sud, tindran una protecció solar complementaria que justifiqui un 
factor d'ombra inferior al 35 %. 

(factor d'ombra = radiació rebuda / radiació que es rebria sense la protecció). S'entén per protecció solar com-
plementaria aquella que permet protegir de la radiació solar sense impedir d’il·luminació natural ni la ventilació 
entre la protecció solar i el vidre de les obertures Poden ser fixes (elements sortints, brise soleil ... ) o mòbils 
(tendals, persianes de tambor pivotant . ). 

-La superfície d'edificació sota rasant que no correspongui ambla projecció vertical de l'edificació, haurà de po-
der ser enjardinada i tindrà el gruix  suficient de terra vegetal pera plantacions. 

 

 

A Vilanova i al Geltrú a 6 de Febrer de 2019 

Olga Clavé Alemany 

Arquitecta col·legiada 49022-9 
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