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1.0 DADES  

Objecte del Projecte: Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació

Localització: Ronda Ibèrica 236-274 (Parcel·les 1-2-3-7-8 del Sector “La Carrerada”)
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Promotors: Junta de Compensació La Carrerada
NIF: V63124499 
Avda. Eduard Toldrà 107-111 
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Tècnic redactor: Olga Clavé Alemany, arquitecte col. legiada 49022-9 
NIF: 52422171L 
Passeig de Ribes Roges, 14 
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
olgaclave@coac.net
Telf: 669118679 

1.1 SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 
 
Municipi: Vilanova i la Geltrú 
Comarca: Garraf 
Província: Barcelona 
Superfície: 33,9 Km² 
Població (2006): 65.972 habitants 
Densitat de població: 1853,27 Hab/Km² 
Altitud: 22 metres 

Vilanova i la Geltrú és la capital comarcal del Garraf, situada a la part més meridional de la província de Barce-
lona. Limita amb la comarca tarragonina del Baix Penedès i amb les barcelonines de l’Alt Penedès i el Baix 
Llobregat. 
 
El municipi s’estén des de l’interior més muntanyós fins a la costa mediterrània on es concentren els nuclis 
habitats, com a la majoria dels municipis de la comarca. A l’est limita amb el municipi de St. Pere de Ribes i a 
l’oest amb Cubelles, al nord ho fa amb el municipi de Canyelles i Castellet i la Gornal, i al sud amb el mediter-
rani. Però la seva condició de capital comarcal i l’aglomeració de població que s’hi concentra, genera gran 
influència arreu del Garraf i fins i tot fora de la comarca. 
 
El sector objecte de modificació es coneix amb el nom de La Carrerada situat a l’oest de la ciutat Els elements 
fonamentals de suport estructurant són: la Ronda Ibèrica, com a eix primari d’àmbit municipal, i l’Avinguda de la 
Collada, ambdós vials en directriu est-oest, fins a confluir a la Plaça dels Ocells, i la Avinguda de la Torre del 
Vallés –amb la directriu nord-sud - com element de connexió amb la Collada-Sis Camins per sobre de la variant 
de la Carretera C-246. Aquests elements de la xarxa viària primària – Ronda Ibérica, Torre del Vallés i variant 
C-246- delimiten l’àmbit sectorial. 
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1.2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

1.2.1 Antecedents urbanístics

La present modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú es troba situada dins la zona coneguda com La 
Carrerada. 

· L’any 1993 el Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, aprovat el 20 de Maig de 1981, va 
ésser modificat de forma que el sòl situat al Nord-Oest del municipi, entre la variant de la Carretera C-246, el 
camí vell de Cubelles i el Camí de la Collada, passava a ser Sòl Urbanitzable. El sector s’anomenà “Sobre 
l’Aragai”. 

El mencionat sector emplaçat dins el règim urbanístic de Sòl Urbanitzable Programat, requeria pel seu desen-
volupament la redacció d’un Pla Parcial Urbanístic. Els diversos propietaris agrupats en forma de Junta de 
Compensació van promoure aquesta figura.  

· El 6 de Novembre de 2000, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova en el Ple el Text Refós del Pla Parcial 
Sobre L’Aragai (La Carrerada) promogut per la Junta de Compensació La Carrerada. 

· El 13 de Desembre del 2000 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona dóna l’aprovació definitiva i els terrenys 
s’urbanitzen. 

· El Pla d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme el 
25 de Juliol de 2001, i publicat al DOGC el 02/08/2001, 
(actualitzat pel document refós de 16 de març de 2005, que incorpora les modificacions puntuals i correcció 
d’errades i publicat al DOGC el 27/07/2005). 
 
· El 8 de Gener del 2010 s’aprova definitivament el Pla Director Urbanístic per a la Concreció i Delimitació de la 
reserva de sòl per a l'establiment de la línia Orbital Ferroviària. 

La Línia Orbital Ferroviària pretenia ser un projecte clau per articular la mobilitat futura de Catalunya. El propò-
sit de la Línia Orbital Ferroviària era trencar la configuració radial de les infraestructures de la regió metropoli-
tana i contribuir a la vertebració del territori català. A més de connectar-ne els extrems, la línia volia comunicar 
les ciutats intermèdies i generar una estructura de xarxa. 



 
 

 

El resultat de l’aplicació del Pla Director Urbanístic- LOF, és la concreció d’una reserva urbanística per a pre-
servar les zones amb restricció d’usos per proximitat al sistema així com també delimitar el domini públic ferro-
viari, obtenint dues categories de sòl de reserva: 

a) Sòl de reserva per al sistema d’Infraestructura Ferroviària (SIF) 

Aquest sòl és el que es reserva per a l’execució de la Infraestructura projectada i queda delimitat 
en els plànols d’ordenació amb la clau SIF, per una franja d’entre 19 i 25 metres d’amplada en sòl 
urbà consolidat. En la resta de sòls la franja té 31 metres d’amplada, i en algun punt fins i tot és 
superior. 

b) Sòl de reserva per l’afectació del Sistema Ferroviari (SAF) 

Aquest sòl és el que es reserva per a protecció de la Infraestructura projectada i queda delimitat 
en els plànols d’ordenació amb la clau SAF, en sòl urbà consolidat i en qualsevol punt que la línia 
es prevegi soterrada a més de 30 metres de profunditat, la franja SAF tindrà 31 metres 
d’amplada. En la resta de traçat l’ample serà igual o superior a 115 metres. 

 

 



 
 

En les àrees qualificades com a SIF es poden admetre actuacions i usos que, d’acord amb la legislació ferrovi-
ària, serien autoritzables en la zona de domini públic, sempre amb el permís de la Direcció General de Trans-
port Terrestre i els permisos pertinents. 

Les construccions i usos preexistents dins les àrees qualificades com a SIF, que d'acord amb la legislació fer-
roviària no serien autoritzables dins la zona de domini públic, queden fora d'ordenació i, per tant, resten subjec-
tes a les limitacions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 102 del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 119.1 del Reglament de la Llei d‘Urbanisme, apro-
vat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

La delimitació de zones SAF pretén la preservació d'aquells sòls que, si bé no es preveu que siguin destinats a 
la implantació de la infraestructura ferroviària, podran estar afectats per les servituds i limitacions d'usos que 
aquella implica en el terrenys confrontants, amb la finalitat de protecció del sistema ferroviari, per no interferir 
en la seva funcionalitat i per qüestions de seguretat. 

Amb aquesta finalitat, la inclusió de sòls dins les zones de SAF no alterarà la seva classificació ni qualificació 
urbanística preexistent. No obstant això, aquells sòl quedaran sotmesos al següent règim d' usos: 

a) En sol urbà consolidat, i en la resta de sòls quan la infraestructura es prevegi que sigui soterrada 
a més de 30 m de profunditat, es poden autoritzar en el sòl i en el vol, les obres, instal·lacions i 
usos admesos pel planejament urbanístic municipal. L'aprofitament urbanístic del subsòl queda 
subordinat a les exigències de la implantació de la infraestructura ferroviària i requereix l'autorit-
zació de l'administració titular de la infraestructura ferroviària (Direcció General del Transport Ter-
restre), a més de la resta de permisos o autoritzacions que poden resultar necessaris en funció de 
la normativa aplicable. 

b) En la resta de supòsits el règim és els següent: 

Es poden admetre aquelles obres, instal·lacions i usos que, d'acord amb la legislació ferroviària, 
serien autoritzables en la franja definida perla línia d'edificació. Per a l'execució d'aquestes obres i 
instal·lacions i per a la implantació dels usos es requereix l'autorització de l'administració titular de 
la infraestructura ferroviària (Direcció General del Transport Terrestre), a més de la resta de permi-



 
 

sos o autoritzacions que poden resultar necessaris en funció de la normativa aplicable. Es poden 
admetre, amb caràcter provisional, d'acord amb la legislació urbanística, aquells usos o obres que 
preveu l'article 53 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en el cas que no dificultin l'execució de la 
infraestructura, d'acord amb l'informe que emeti l'administració titular de les infraestructures ferro-
viàries (Direcció General del Transport Terrestre). En les construccions i usos preexistents dins les 
zones de SAF que, d'acord amb la legislació ferroviària no serien autoritzables dins la línia d'edifi-
cació, queden en situació de volum disconforme i s'hi poden admetre les obres de consolidació i 
de rehabilitació i tots els canvis d'ús. 

c) Els conreus agrícoles no requereixen autorització prèvia d’acord amb l'art.  15.7 de la Llei, 4/2006, 
de 31 de març. 

 

Durant la redacció d’aquest Pla Director, no es va tenir en compte que el traçat de la Línia Orbital afectava 
directament les parcel·les ja urbanitzades que tenen façana a la Ronda Ibèrica, i que la delimitació de reserva 
de sòl prevista per aquesta línia fèrria afectava el sòl privat més enllà dels gàlibs lliures d’edificació, sobrepo-
sant-se a part del sòl ocupable per les edificacions. 

 

 

 

 

 

 

Traçat de la Línia Orbital al seu pas per “La Carrerada” sobre el Planejament Vigent 

La Junta de Compensació de la Carrerada pren la decisió de promoure la present Modificació Puntual del Pla-
nejament General, intentant mantenir al màxim l’ordenació del planejament vigent i subjectant-se a les possibili-
tats d’afectació de la SAF en les parcel·les afectades, atès que es tracta de sòl urbà consolidat. 

1.2.2 Situació i àmbit de la modificació 

L’àmbit d’actuació de la modificació són les parcel·les amb façana a la Ronda Ibérica afectades pel 
traçat de la Línia Orbital Ferroviària, en el tram comprès entre la Plaça dels Ocells i l’Avinguda de la 
Torre del Vallès a la zona denominada “La Carrerada”.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Qualificació vigent, Estat actual i Usos 

Actualment les parcel·les afectades pel traçat de la Línia Orbital es troben totalment urbanitzades i gaudeixen 

de tots els serveis. Es qualifiquen com a sòl urbà. Els usos són Residencial (plurifamiliar i unifamiliar) i comer-

cial. 

 

Hi ha diverses parcel·les edificades a la zona que s’han construït seguint el Pla Parcial, entre elles la parcel.la 

7e, afectada pel pas de la línia orbital.  

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2.4 Estructura de la propietat 

 

nº SOLAR % PROPIETÀRI ADREÇA

1 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú) 
08800 

2 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú) 
08800 

3 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú) 
08800 

7a 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú)

7b 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú)

7c 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú)

7d 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú) 

7e 100% JORDI VALADES GALAN     
SILVIA GUILLEN RIVERA      

Passatge de la Pastorella 
 ( Vilanova i la Geltrú) 

7f 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú) 

7g 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú) 

7h 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú) 

7i 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú) 

7j 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú)

8a 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú)

8b 100% OBRES CLAVÉ, S.A C/ Havana nº 45 ( Vilanova i la Geltrú)

8c 100% GALCERAN DOMÍNGUEZ, CB C/ Aragó, 346 2n. 1a -08009 Barcelona 

8d 100% GALCERAN DOMÍNGUEZ, CB C/ Aragó, 346 2n. 1a -08009 Barcelona 

8e 100% 
Valls Massana, Josep Maria / 
Velasco Ferrer, Anna Maria C/Cuba 51  08800 Vilanova i la Geltrú 

8f 100% 
Valls Massana, Josep Maria / 
Velasco Ferrer, Anna Maria C/Cuba 51  08800 Vilanova i la Geltrú 



 
 

1.3 PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament general vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament 
per la Comissió d’urbanisme el 25 de Juliol de 2001, i publicat al DOGC el 02/08/2001, (actualitzat pel docu-
ment refós de 16 de març de 2005, que incorpora les modificacions puntuals i correcció d’errades i publicat al 
DOGC el 27/07/2005) 
 

1.3.1 Normativa vigent   

L’articulat  normatiu que l’ordena són les normes del Pla Parcial d’Ordenació “Sobre Aragai” (Document nº3 
ORDENANCES REGULADORES) , els Estudis de Detall  redactats fins ara i  els corresponents Estudis Previs  
d’Unitat Arquitectònica requerits segons l’article 30 del Pla Parcial dins l’Àmbit de modificació: 
 
· ESTUDI DE DETALL PARCEL.LA C/PIT ROIG (Aprovació definitiva 8 Maig del 2009)

· ESTUDI DE COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA D’HABITATGES APARELLATS (Unitats Composició 6-10)

Així com també els Estudis de composició Arquitectònica que es troben fora de l’àmbit de la modificació: 

· ESTUDI DE COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA D’HABITATGES APARELLATS (Unitats Composició 5) 

·ESTUDI PREVI UNITAT DE COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA Nº11 

·MODIFICACIÓ ESTUDI PREVI UNITAT ARQUITECTONICA 12 

·ESTUDI PREVI DE L’EDIFICACIÓ DE LA UNITAT DE COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA Nº13 



 
 

1.4 MARC LEGAL URBANÍSTIC  

La present modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú s’ha redactat i s’ha d’executar d’acord amb 
l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística. 

1990 - Decret Llei 1/1990. Refós dels textos vigents a Catalunya en matèria urbanística
1997 - Sentència del Tribunal Constitucional, acota les competències estatals en matèria de règim jurídic del     
sòl, valoracions i expropiacions sobre la base de la competència exclusiva de les comunitats autònomes 
2002 - Llei 2/2002 de 14 de març. Llei d’urbanisme
2003 - Decret 287/ 2003. Reglament parcial de la Llei 2/2002
2004 - Llei 10/2004. Modificació de la Llei d'urbanisme 2/2002 
2005 - Decret 1/2005, de 26 de juliol. S’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. (Llei 2/2002 + Llei 10/2004) 
2006 - Decret 305/2006, de 18 de juliol. Reglament de la Llei d’urbanisme.
2007 - Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre. Mesures urgents en matèria urbanística (adaptació Llei estatal        
8/2007, de 28 maig, del sòl) 
2008 - Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 juny. Text refós de la Llei estatal del sòl.
2009 - Llei 26/2009, de 23 de desembre. Mesures fiscals i financeres 
2010 - Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Text refós de la Llei d’urbanisme 
2011 - Llei 7/2011, de 27 de juliol. Mesures fiscals i financeres
2012 - Llei 3/2012, de 22 de febrer. Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 
2012 - Decret 1/2010, de 3 d’agost. Incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
2013 - Llei 8/2013, de 26 de juny. Rehabilitació, regeneració i renovació urbana (estatal) 
2014 -  Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 

· Pla Territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovat definitivament el 21 d'Abril del 2010, 
· Pla d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme el 

25 de Juliol de 2001, i publicat al DOGC el 02/08/2001, (actualitzat pel document refós de 16 de març de 
2005, que incorpora les modificacions puntuals i correcció d’errades i publicat al DOGC el 27/07/2005). 

· Ley del Sector Ferroviario 39/2003, de 17 de novembre. 
· RD 2387/2004, de 30 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario 
· Llei Ferroviària 4/2006, de 31 de març. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO a 
L’ÀMBIT DE LES PARCEL.LES DE SÒL PRIVAT DEL SECTOR LA CARRERADA AFECTADES PER LA 
LINEA ORBITAL FERROVIÀRIA 

En relació al contingut documental, d’acord amb el que estableix l’article 118.4 del Decret Legislatiu 305/2006, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, les modificacions dels plans urbanístics han d’estar 
integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. 
 
En tot cas han d’incorporar l’Informe Ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se 
sotmetin a informe ambiental o aquelles altres que tinguin una repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar 
un estudi de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. 
 
Conseqüentment, i en compliment de l’establert a l’article 118.4 del RLU, el contingut documental de la present 
Modificació Puntual s’adequa a la finalitat, contingut i abast que li són propis.  

Segons l’art. 97 del TRLUC la modificació del planejament ha de ser justificada per la concurrència dels in-
teressos públics i privats.  

En aquest sentit la conveniència i oportunitat de la modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú, ve 
determinada fonamentalment per les següents raons en relació als interessos públics i privats: 
 
Per una banda tenim: 

 
- L’interès públic en garantir l’efectiva execució del planejament, i de les seves motivacions primor-

dials, conforme als objectius del Pla General i Pla Parcial aprovats. 
 

- L’interès públic en no crear un buit urbà; la impossibilitat de consolidar el sector Carrerada produi-
ria  un teixit urbà incomplert entre els barris de l’Aragai i la Collada. 

 
 

- L’interès públic en que el solar amb ús comercial sigui viable; ara mateix la zona de La Carrerada, 
així com el Barri residencial col.lindant Sobre l’Aragai, no tenen cap establiment comercial proper, 
el fet de poder desenvolupar una edificació d’aquest ús generaria una activitat i estalviaria molts 
desplaçaments entre els residents; la potenciació de l’ús comercial ha de portar a una millor oferta 
que redundarà en benefici dels veïns del barri i de la ciutat en general. 

 

- L’interès públic en que tots els solars siguin edificables, ja que els possibles ingressos per les ar-
ques municipals corresponents a Llicències d’Obra, Impost de Béns Immobles, etc… no es produ-
irien, repercutint a la totalitat de la població, ja que l’Administració tindrà menys capacitat  ’inversió 
en millores per la propia ciutat 

Per altra banda,  
 

- L’àmbit afectat que planteja la Modificació Puntual del PGO en la seva totalitat és de titularitat pri-
vada. Partint d’aquesta realitat, és evident que els més afectats i interessats en promoure aquesta 
modificació són els propietaris. 

 
A dia d’avui, la construcció d’algunes edificacions plantejades en el Pla Parcial són inviables física 
i econòmicament degut a les reserves de sòl que genera el traçat de la futura linia Orbital , fet que 
ha produït que cap propietàri ni promotor accedeixi a construir-hi, ja que la pèrdua de sòl edifica-
ble i la impossibilitat d’esgotar el sostre adjudicat causa un greu perjudici econòmic, impossible 
d’assumir amb la situació actual del mercat immobiliàri. 
. 

2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ



 
 

 
2.2 CRITERIS I OBJECTIUS DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 

2.2.1 Criteris de la modificació 

La proposta té una projecció adequada dels interessos públic i contempla els paràmetres i característiques 
següents: 

a) Conservar el model territorial establert pel PGO  

b) No reduir, en l’àmbit d’actuació, de la superfície d’equipaments públics i espais lliures. 

c) Mantenir l’aprofitament que el planejament vigent atorga a cada propietari 

d) No modificar ni l’ús ni la seva intensitat, ni incrementar el sostre ni el número d’habitatges previstos al 
planejament vigent. 

e) Adaptar-se a la normativa urbanística vigent per facilitar l’adequada implantació de l’edificació segons 
criteris de preservació dels terrenys afectats per les reserves de la línia Orbital. 

 

2.2.2 Objectius de la modificació puntual del PGO 
 
Tal i com hem citat anteriorment, el principal objectiu de la present modificació és aconseguir la implantació 
prevista pel planejament aprovat a totes les parcel·les de l’àmbit del sector La Carrerada. 

 
 
 
 
 
2.3 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
 
 
2.3.1 La proposta d’ordenació 
 
El contingut de la modificació del Pla General que es proposa és la delimitació d’uns gàlibs edificatoris de les 
parcel·les que donen front a la Ronda Ibèrica per tal de ser compatibles a les afectaccions del traçat de la Li-
nea Orbital Ferrpviària. 

Aquest fet implica modificar els paràmetres dels gàlibs i ocupació de la planta pis per les parcel·les unifamiliars 
(RUa), el número de blocs previstos, els gàlibs i el número de plantes per a les parcel·les plurifamiliars (RP1a).  
Pel que fa a la parcel·la d’ús terciari (ZC) es modifica el gàlib. En cap cas es modifica la parcel·lació ni 
l’aprofitament de les parcel·les de sòl privat afectades. Aquest fet implicaria, a més, la modificació del Projecte 
de Reparcel·lació aprovat. 

Aquestes modificacions permeten assolir l’edificabilitat que tenia assignada i seguir complint les condicions 
d’assoleig establertes en el Pla Parcial. 

Donada l’afectació a les parcel.les que dónen a la Ronda Ibèrica que obliga a retirar les edificacions fins a 
superar l’afectació S.I.F., s’ha intentat que la proposta de modificació de l’ordenació siguès el menys traumática 
possible, de manera que s’han respectat les tipologies previstes en el Pla Parcial per a cada zona. En tot mo-
ment s’ha donat prioritat a illes obertes i a evitar construccions amb efecte pantalla. 



 
 

En el cas de la parcel.la 2 (segons plànol I.3), zona de Blocs Plurifamiliars Aïllats (RP1) degut a l’afectació de la 
línia orbital s’ha reduït un 14.3% el tamany de la parcel.la desprès de retirar el gàlib respectant les afectacions. 
Per tant, si mantenim la ocupació en planta del 60% i les alçades establertes pel Pla Parcial de PB+3PP seria 
molt difícil garantir que els blocs tinguessin la condició d’Aïllats i que gaudissin d’un assoleig òptim, ja que 
l’edificació s’acabaria convertint en una tipologia d’illa tancada per tal de poder encabir tota l’edificabilitat. És 
per aquest motiu, que creiem més convenient alliberar sòl en planta i encabir l’edificabilitat en una planta més 
(PB+4PP), de manera que el model d’illa pensat per aquesta zona no es vegi tant alterat, a més de permetre 
una millor permeabilitat del terreny al obtenir més sòl lliure d’edificació.. 

· A la parcel·la 3 (segons plànol I.3), ens trobem en el mateix cas que la parcel.la 2, es redueix  un 11.8% el sòl 
lliure per edificar. Per tant, a part de retirar-se la línia d’edificació fins a superar la S.I.F, es proposa augmentar 
una planta de PB+3PP a PB+4PP. 

· Pel que fa  a les illes 7 i 8, la repercussió de l’afectació és molt més acusada, la  superfície del solar edificable 
es redueix entre un  49%-53%;  al ésser impossible aplicar l’edificabilitat de 200m2 de sostre respectant la 
retirada de 3 metres respecte del Passatge de la Pastorella i no envaint les afectacions de la línia orbital, s’ha 
optat per alinear les edificacions aparellades al Passatge de la Pastorella, de manera que la tipologia és el més 
semblant possible a la resta d’unifamiliar aparellades no afectades pel pas de la línia, únicament s’introdueix la 
variant de poder edificar el 100% de la planta pis per tal d’esgotar el sostre adjudicat en el moment de 
l’aprovació del Pla Parcial enlloc del 75% descrit en el Pla Parcial.  

· I per últim, en el cas de la parcel.la 1(segons plànol I.3), dedicada a usos comercials (ZC), on fins ara li era 
d’aplicació  l’Estudi de Detall aprovat en data 8 de Maig de 2009, ara es regirà per la nova normativa redactada 
en els Articles  51-56 d’aquest document.  S’ha mantingut l’essència de l’estudi de Detall,  de manera que es 
deixa la possibilitat de repartir el sostre en 2 edificacions o concentrar-ho en un únic edifici, i en funció d’un o 
altre cas, quedarà més o menys sostre per a destinar a una possible Planta Primera. 
 

En tots els casos és manté la parcel·lacióprevista pel Pla parcial i pel Projecte de Reaprcel·lació. 

La present Modificació, pel seu objecte i contingut, no es troba en cap dels supòsits previstos a l’article 100 del 
referit Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i per tant no requereix un increment de les reserves per a sistemes 
urbanístics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4 QUADRE RESUM COMPARATIU PGO VS MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
 

ZONA COMERCIAL CLAU:  ZC 

ESTUDI DE DETALL  APROVAT PROPOSTA MODIFICACIÓ 

 
OCUPACIÓ 50% 50%
ALÇADA 8m 8m

SOSTRE EDIFICABLE 2.206,60 m2 2.206,60 m2

NOMBRE DE PLANTES PB+ 1PP PB+ 1PP 

DISTÀNCIA A CARRERS 
Ronda Ibèrica: 5m                                
Avda. Collada: 5m                            

C/ Pit Roig: 3m                                  

Ronda Ibèrica: segons  SIF
Avda. Collada: 5m                                           

C/ Pit Roig: 3m                                            

 
ZONA D'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR RP1a

PLA PARCIAL APROVAT PGO PROPOSTA MODIFICACIÓ

 
PARCEL.LA MINIMA 750,00 m2 750,00 m2
OCUPACIÓ 60% 60%

SOSTRE EDIFICABLE
PARCEL.LA 2: 15750,00m2st                             
PARCEL.LA 3: 7350,00m2st                          

PARCEL.LA 2: 15750,00m2st           
PARCEL.LA 3: 7350,00m2st                          

ALÇADA 12,50 m 15,70 m
NOMBRE DE PLANTES PB+3PP PB+4PP

DISTÀNCIA A CARRERS 
a Carrer: 3m                               a 

veí: 3m                          

a carrer: 3m                  
a veí: 3m                                                               

a Ronda Ibèrica: segons SIF             
COBERTES 30% màx de pendent  30% màx de pendent

TANQUES DE PARCEL.LA 
fins a 0,8m: massís     

de 0,8m a 1,80m: calat   
fins a 0,8m: massís

de 0,8m a 1,80m: calat   
USOS Residencial Residencial

 

ZONA D'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL UNIFAMILIAR APARELLADA: RUa  Parcel·les 8 i 7 

PLA PARCIAL APROVAT 
PGO 

PROPOSTA MODIFICACIÓ

PARCEL.LA MINIMA 300,00m2 300,00m2 

OCUPACIÓ 50% 50% 

SOSTRE EDIFICABLE 200,00 m2st 200,00 m2st 

ALÇADA 6,50m 6,50m 

NOMBRE DE PLANTES PB + 75%PP PB + 1PP 

DISTÀNCIA A CARRERS 
a Carrer: 3m                    

a veí: 3m                          

Alineació a carrer                                            
a veí: 3m 

PROFUNDITAT EDIFICABLE  11.10m 

COBERTES 
A dues aigües mínim i 30% 

màx de pendent 
A dues aigües mínim i 30% màx de pen-

dent 

TANQUES DE PARCEL.LA 
fins a 1,20m: massís                           

de 1,20m a 1,80m: calat   
fins a 1,20m: massís

de 1,20m a 1,80m: calat   

USOS Residencial  Residencial 



 
 

 

Estudi de la mobilitat d’Avaluació de la mobilitat generada (art. 71 RLU).  

D’acord amb que estableix l’article 118.4 del Decret Legislatiu 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme cal incorporar un Informe d’Avaluació de la Mobilitat Generada quan així ho estableixi la legis-
lació vigent.  

Segons l’article 3.1 del Decret 344/2006 la modificació de planejament hauria d’incorporar l’informe de Mobilitat 
en el cas de modificar la classificació del sòl urbà o urbanitzable, o en el cas de variar-se els usos o activitats, 
fet que no es produeix en la present modificació de Planejament. 

Informe de Sostenibilitat Ambiental (art. 70 D 305/2006 RLU).

D’acord amb que estableix l’article 118.4 del Decret Legislatiu 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, han d’incorporar obligatòriament l’informe ambiental les modificacions de plans urbanístics 
que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles que tinguin una repercussió ambiental. En aplicació de la llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i en concret de l’article 7 sobre modificació 
de plans, no hi figura la tipologia de modificació de planejament objecte del present expedient. 

D’altra banda, per les seves característiques, la Modificació Puntual que es redacta tampoc no presenta cap 
tipus de repercussió ambiental, ni comporta cap canvi en l’estructura general i orgànica de prevista en el PGO 
de Vilanova i la Geltrú, per la qual cosa es pot concloure que des de l’estricta aplicació de la legislació urbanís-
tica no és necessària la redacció de l’Informe Ambiental. 

L’objecte de la present MPG no està inclòs en cap dels supòsits de l’article 6 de la Llei estatal 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental. 

 

5. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINACERA 

L’article 99.1.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix que les modificacions 
d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la 
documentació les especificacions següents una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual 
s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de 
la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com 
a separata.  
 
La modificació que és objecte del present expedient no comporta increment del sostre edificable, ni de la densi-
tat de l’ús residencial ni modifica la intensitat dels usos, per tant no és d’aplicació l’article 99.1.c atès que els 
nous paràmetres edificatòris que estableix la present modificació no impliquen augment de l’aprofitament. 

 

 

3. INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA

4. JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT D’INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL 
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