
Document electrònic
Número de validació: 13523425732353622746 

Urbanisme i Planejament

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en 
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 63/2018/eURB

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,

 
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta 
corresponent, el Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 12 d'abril de 2021, va 
adoptar l'acord següent: 

8. ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ.
Número: 63/2018/eURB.
 

VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ URBANA DE LES PARCEL·LES DE SÒL PRIVAT DEL SECTOR LA 
CARRERADA AFECTADES PER LA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA.
 

Relació de fets

I.- En data 27 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va adoptar, 
entre d’altres, el següent acord:

“PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades en data 7 de juny de 
2019 (entrada registre 20190236119) pel grup municipal “Candidatura d’Unitat Popular” 
(CUP), en quant a la referent a l’apartat 1.2.1 Antecedents urbanístics de la memòria de la 
“Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de parcel·les de sòl privat del sector de 
La Carrerada afectades per la línia orbital ferroviària”, on es deia que el Pla Director 
Urbanístic de la Línia Orbital no va tenir en compte l'afectació a les parcel·les ja 
urbanitzades, en el sentit de modificar el redactat de l’apartat 1.2.1 “Antecedents 
urbanístics del punt 1.2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA” per tal d’explicar de manera més 
detallada el procés de tramitació del referit Pla Director; i DESESTIMAR la resta de les 
al·legacions presentades pel referit grup municipal CUP, tot això d’acord amb els motius i 
justificacions continguts a l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme, incorporat a 
l’expedient i a la part expositiva del present acord.

SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú de les parcel·les de sòl privat del sector La Carrerada afectades per la 
línia orbital ferroviària, presentat per la Sra. Olga Clavé Alemany, en representació de la 
Junta de Compensació La Carrerada, i redactat per la pròpia Olga Clavé Alemany, 
arquitecte.  

El document de modificació incorpora el contingut de les prescripcions dels informes 
sectorials rebuts i de les introduïdes d’ofici, segons es ressenya a l’esmentat informe dels 
serveis tècnics d’Urbanisme.
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TERCER.- Trametre el present acord juntament amb l’expedient administratiu complet, 
degudament diligenciat, així com el document tècnic de planejament, a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del Penedès, per a la seva aprovació definitiva.

QUART.- Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva i notificar-lo a l’entitat 
promotora, així com als interessats al·legants que consten a l’expedient.

CINQUÈ.- Peu de recursos.

Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, en trobar-se pendent 
de la seva aprovació definitiva, no procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la 
possibilitat d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra l’acord 
d’aprovació definitiva que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès, en el marc de les seves competències.”

II.- Posteriorment l’expedient corresponent va ser tramès a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès que, en data 16 de novembre de 2020, va acordar  l’aprovació 
definitiva d’aquesta MPPGO, supeditant-ne la publicació al DOGC i conseqüent 
executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori la prescripció següent:
 

1.1. Cal refondre la nova ordenació del sector "La Carrerada" dins del sòl urbà consolidat 
i establir una regulació de les zones en el marc normatiu del planejament general, 
deixant sense efecte el Pla parcial, atès que ja ha estat culminada la seva execució.

III.- En data 8 de febrer de 2021 (amb núm. de registre 2021004746), la Sra. Olga Clavé 
Alemany, en representació de la Junta de Compensació La Carrerada, amb domicili social 
a l’av. Eduard Toldrà, núm. 107-111, de Vilanova i la Geltrú, ha presentat el document de 
Text Refós de la de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de les parcel·les de 
sòl privat afectades per la Línia Orbital Ferroviària. Text Refós en compliment de l’acord 
de la CTU Penedès de 16 de novembre de 2020, per tal de procedir a la seva tramitació. 

Aquest document ha estat redactat per Olga Clavé Alemany, arquitecta.

IV.- Vist l’informe tècnic elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme, relatiu a aquest 
document de text refós, el qual presenta el següent contingut literal:

“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES 
PARCEL·LES DE SÒL PRIVAT DEL SECTOR LA CARRERADA AFECTADES PER LA 
LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA.

INFORME URBANÍSTIC PER A LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS

Antecedents

En data 27 de juliol de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va acordar 
l’aprovació provisional del document de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
de les parcel·les de sòl privat afectades per la Línia Orbital Ferroviària. 
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Posteriorment, l’expedient corresponent va ser tramés a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès que, en data 16 de novembre de 2020, va acordar  l’aprovació 
definitiva, supeditant-ne la publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la presentació 
d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient de 
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori la prescripció següent:

1.1. Cal refondre la nova ordenació del sector "La Carrerada" dins del sòl urbà consolidat 
i establir una regulació de les zones en el marc normatiu del planejament general, 
deixant sense efecte el Pla parcial, atès que ja ha estat culminada la seva execució.

En data 8 de febrer de 2021 la Sra. Olga Clavé Alemany, en representació de la Junta de 
Compensació La Carrerada, amb domicili social a l’av. Eduard Toldrà, núm. 107-111, de 
Vilanova i la Geltrú, presentà el document de Text Refós de la de Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació de les parcel·les de sòl privat afectades per la Línia Orbital 
Ferroviària. Text Refós en compliment de l’acord de la CTU Penedès de 16 de novembre 
de 2020, per tal de procedir a la seva tramitació. 
(registre d’entrada 2021004746)

Aquest document ha estat redactat per Olga Clavé Alemany, arquitecta.

Contingut del document de Text refós

El document de Text refós presentat incorpora la prescripció de l’acord de la CTUP de 16 
de novembre de 2020. La normativa modifica els articles de la normativa del PGO 
incorporant les claus de les zones de sòl privat de l’àmbit de l’antic Pla parcial La 
Carrerada.

• L’article 1 modifica l’Article 153 del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
per la parcel.la d’Ús Terciari (antiga ZC del P.P.).

Es descriu el sòl d’ús comercial corresponent a l’antic pla parcial La Carrerada amb 
la descripció dels paràmetres necessaris per al seu desenvolupament.

• L’article 2 modifica l’Article 166 del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
per les parcel·les amb Edificació Residencial Unifamiliar Aparellada (antigues RU i 
Rua del P.P). 

S’incorporen les claus 10e i 10e1 corresponents a les ordenacions en fileres o 
rengles procedents de pla parcial.

• L’article 3 modifica l’Article 167 del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
per les parcel·les amb Edificació Residencial Unifamiliar Aïllada (antiga RA del P.P).

S’incorpora la clau 11f, corresponent a ordenació en edificació aïllada procedent de 
pla parcial.

• L’article 4 modifica l’Article 168 del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
per les parcel·les amb Edificació Residencial Plurifamiliar Aïllada (antigues RP1, 
RP1a I RP2 del P.P).

S’incorporen les claus 12c1, 12c2 i 12c3 corresponents a ordenacions en volumetria 
específica procedent de pla parcial.
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Valoració del document de Text Refós

La prescripció de l’acord de la CTUP de 16 de novembre de 2020 sol·licita la regulació de 
les zones en el marc normatiu del planejament general, deixant sense efecte el Pla 
parcial, atès que ja ha estat culminada la seva execució.

El document presentat incorpora les claus de l’antic pla parcial als articles de la normativa 
del PGO vigent. El redactat dels articles 153, 166, 167 i 168 de la normativa del PGO es 
modifica en aquest sentit, assignant a les zones de l’antic pla parcial les claus 
consecutives a les ja existents en funció del tipus d’ordenació.

Pel que fa a la resta del contingut no es modifica cap aspecte respecte al document 
aprovat definitivament.

Conclusions

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa que el Ple de l’Ajuntament pot procedir a la verificació del Text refós de 
la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de les parcel·les de sòl privat 
afectades per la Línia Orbital Ferroviària.”

Fonaments de dret

1.- Arts. 85, 96, 98, 106 i 107 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol).

2.- L’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures 
de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la 
seva aprovació definitiva.

3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament, 
de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local, en relació amb 
l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 

D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local, el referit acord 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 

  

ACORD
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PRIMER. Verificar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de 
les parcel·les de sòl privat afectades per la Línia Orbital Ferroviària, en compliment de 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès de data 16 de novembre de 
2020, que incorpora el compliment de les prescripcions contingudes en dit acord, de 
conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’urbanisme incorporat a 
l’expedient.

SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès el present acord, 
juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, a l'efecte de donar 
continuïtat al procediment legalment establert.

TERCER. Peu de recursos.
Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix 
interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els 
recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del Penedès, en el marc de les seves competències, en relació 
amb aquest acord de verificació de text refós.
 

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del 
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de 
l'alcaldessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú. 
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Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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