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I.   MEMÒRIA 

 

1. Antecedents 
 

El sòl de sistemes de Vilanova i la Geltrú està definit per Pla General d’Ordenació 
aprovat el 29 de Juny de 2001 i publicat el 2 d’agost de 2001, i l’aprovació definitiva per 
part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del document de modificació 
puntual de les Normes Urbanístiques i correcció de errades de 16 de març de 2005, 
publicat al DOGC de 27 de juliol de 2005. 

El vigent planejament general preveu nou claus per sistemes de sòl públic: 

- Sistema Viari (clau A) 
- Sistema Portuari (clau B) 
- Sistema Ferroviari (clau C) 
- Sistema d’Infraestructures Tècniques (clau D) 
- Sistema d'Equipaments Col·lectius (clau E) 
- Sistema d’Espais Lliures (clau F) 
- Sistema d'Espais Esportius (clau G) 
- Sistema d'Equipaments Educatius (clau H) 
- Sistema d’Equipaments Comercial i Social (clau J) 

Des de la vigència del planejament general (2001) s’ha manifestat repetidament la 
necessitat de dur a terme activitats directament relacionades amb la funció d’alguns 
d’aquests sistemes que requereixen l’estada i allotjament temporal de les persones que 
hi participen. 

El planejament vigent per als sòls de sistemes no preveu específicament la possibilitat 
de realitzar edificacions per allotjament temporal relacionat amb els usos principals. 
Aquesta situació resulta contradictòria atès que el mateix planejament preveu un ús 
específic, residencial especial, per a les edificacions residencials amb ús diferent al 
convencional, hoteler o sanitari assistencial que pot encabir-se en sòl de titularitat 
pública. 

L’article 33, apartat 4 de la normativa del Pla General, descriu aquest ús residencial   

Article 33. Classificació d’usos per la seva funció 

4. RESIDENCIAL ESPECIAL. Format per aquells edificis destinats a una pluralitat de persones no 
compreses en ús hoteler, ni sanitari-assistencial, com poden ser albergs de joventut, residències 
d’estudiants, residències o habitatges temporals per a gent jove o col·lectius especialment necessitats 
en sòls de titularitat pública, residències religioses, residències militars i altres similars. 

La majoria d’aquests sòls destinats a sistemes d’equipaments públics (excepte els 
adquirits per alienació o expropiació) s’han obtingut per cessió obligatòria i gratuïta en 
el desenvolupament de diferents àmbits de planejament (béns de domini públic), o 
perquè històricament han  estat ja sempre equipaments de titularitat pública.  

En aquests equipaments, els usos permesos que preveu l’actual PGOU no inclouen 
expressament aquesta modalitat de l’ús residencial especial, fet que ha comportat 
problemes en la gestió posterior d’alguns equipaments que si disposaven d’aquest ús 
amb anterioritat a l’aprovació del PGOU. Aquest fet ha suposat un desajust que la 
present modificació pretén resoldre. 



Aquest desajust provocat per la manca de previsió específica d’aquest ús residencial 
especial dins de la clau del sistema d’equipaments, s’ha manifestat en equipaments de 
claus urbanístiques diferents, com a l’equipament del Molí del Mar, finca qualificada amb 
la clau E Sistema d’Equipaments Col·lectius, en la que s’observa una contradicció entre 
l'ús admès que té i una llicencia que va ser concedida amb anterioritat als usos que 
preveu l’actual PGOU, aprovat l’any 2001.  

En aquest equipament del Moli de Mar, tal com es desenvoluparà posteriorment, es va 
concedir, en data 8 de novembre de 1993, una llicència al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, per a desenvolupar un centre d’iniciatives i motivació 
professional, que consistia en estades de quinze dies de joves estudiants (alberg juvenil) 
destinades a classes formatives i activitats encaminades a motivació professional.  

Aquesta llicència encara és vigent perquè aquest ús s’ha continuat desenvolupant fins 
a data d’avui, però el PGOU aprovat l’any 2001, no ho va preveure expressament, i per 
tant, no el va recollir dins els usos previstos de la clau E Equipaments Col·lectius.  

Aquesta situació ha produït una disfunció sobre un equipament que, a més, és de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, quina utilització es troba cedida mitjançant 
conveni a l’Ajuntament, i on hi consten els usos abans descrits. Actualment aquest 
conveni s’ha de renovar per haver exhaurit la seva data de vigència.  

En resposta a la sol·licitud de la Direcció General de Patrimoni, el Cap del Servei 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona va redactar un informe sobre 
els usos admissibles en la finca (annex 1). L’informe determina la necessitat de tramitar 
una modificació del Pla General per tal d’admetre l’ús Residencial Especial en la clau E, 
qualificació vigent de la finca, per tal de poder acollir allotjament relacionat amb activitats 
esportives. A l’informe es recalca que en cap cas està permès l’ús hoteler ni cap ús 
turístic. 

Altre exemple en el que s’ha produït aquesta disfunció en no quedar recollit l’ús 
residencial especial dins de la clau del sistema d’equipaments, és el cas dels 
equipaments educatius (clau H) i molt concretament en la parcel·la d’equipament situada 
a la Rambla de l’Exposició, on es situa la residència d’estudiants vinculada a la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en la que no està recollit expressament l’ús 
actual que s’està produint. 

Altres exemples que justifiquen la necessitat de la present modificació d’incorporar 
aquest ús residencial especial dins del sistema d’equipaments és produeixen a la zona 
esportiva municipal situada al costat de la ronda Europa, concretament en la parcel·la 
de grans dimensions, qualificada amb la clau G Sistema d’Espais Esportius, situada 
entre la Ronda Ibèrica i la Rambla dels Països Catalans. En aquesta parcel·la es 
concentra la gran majoria d’equipaments esportius del municipi: pista d’atletisme, 
pavelló esportiu Isaac Gálvez i pista coberta annexa, tres camps de futbol amb 
instal·lacions annexes de serveis, complex esportiu Parc del Garraf (dues piscines, sales 
d’entrenament, gimnàs, vuit pistes de pàdel....) i espai destinat per futures instal·lacions 
esportives. 

En aquesta concentració d’instal·lacions esportives s’hi celebren activitats diàriament, 
consistents en entrenaments, campionats de diverses lligues, tornejos, proves 
classificatòries, casals esportius. Regularment es celebren partits de hoquei patins, 
bàsquet, handbol, voleibol, futbol sala, rugby...etc. de les lligues corresponents, etc. 
Alhora és la seu de diverses entitats esportives de la ciutat. 



Aquesta diversitat d’activitats esportives ha generat en diverses ocasions la necessitat 
de realitzar estades temporals dels participants. S’han produït diverses sol·licituds per 
part de les federacions i entitats que realitzen regularment activitats que no han pogut 
ser mai ateses, provocant que hagin hagut de cercar altres alternatives fora del municipi. 

Tots aquests exemples descrits anteriorment, d’usos actualment en funcionament no 
recollits específicament pel PGOU vigent, ni aquelles sol·licituds efectuades per 
diferents Federacions esportives que no van poder ser ateses, posen de manifest la 
necessitat d’incloure expressament l’ús residencial especial, ja previst en el planejament 
general, dins dels sòls destinats a sistemes d’equipaments col·lectius (clau E), espais 
esportius (clau G) i equipaments educatius (clau H), ja que aquest ús està especialment 
destinat a cobrir aquestes necessitats. Per tant, la present modificació és necessària i 
està plenament justificada per aquestes claus d’equipaments, ja que complementen les 
activitats en el seu propi ús genèric. 

Es tracta doncs, de permetre l’ús d’edificacions destinades a residències d’estudiants, 
d’esportistes que realitzin estades per participar en campionats, tornejos o cursos de 
tecnificació, estudiants en cursos d’intercanvi, albergs de joventut de gestió pública o 
d’entitats amb convenis de col·laboració i d’altres destinataris vinculats als principals 
usos que ja són permesos. 

La present modificació en qualsevol cas, no modifica els paràmetres urbanístics 
d’ordenació i edificació establerts pel planejament vigent,  així com tampoc es modifica 
ni l’ocupació, ni l’edificabilitat, ni la separació als límits de parcel·la.  

Per tal d’assegurar el caràcter complementari del nou ús que s’incorpora, es proposa 
limitar l’ocupació de l’ús que s’incorpora a la clau G, Espais Esportius, atès que es tracta 
d’una tipologia de sistema amb superfícies considerables i usos molt definits. Per tal 
motiu, s’estableix una ocupació màxima de les edificacions destinades a l’ús residencial 
especial en el 10% d’ocupació permesa.  

Pel que fa a les claus E i H no s’incorpora en aquestes una limitació específica pel nou 
ús complementari atesa la varietat de sòls amb aquestes claus, amb superfícies i 
localitzacions molt diferents, fet que impossibilita una quantificació homogènia per a tota 
la diversitat i tipologia d’usos propis d’aquestes claus. No obstant, els projectes 
específics que desenvolupin l’ús complementari de residencial especial en aquestes 
claus, a més de la G, hauran de justificar l’emplaçament i superfícies de sòl i sostre, 
sempre dintre dels corresponents paràmetres, com a condició necessària per a la seva 
aprovació.   

 
 

2. Àmbit de la modificació 

La present modificació abasta la totalitat del sòl públic de sistemes amb les següents 
claus: 

- Sistema d'Equipaments Col·lectius (clau E) 
- Sistema d'Espais Esportius (clau G) 
- Sistema d'Equipaments Educatius (clau H) 

 

Es grafia al plànol Estructura Orgànica del Territori Sòl de Sistemes claus E, G i H, 
corresponent al Pla General vigent. En aquest plànol hi consten la totalitat de les 
parcel·les de sistemes amb les claus E, G i H 



3. Planejament Vigent 

El vigent Text Refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost) defineix i determina les prescripcions per al sòl de sistemes: 

 
Capítol II. Reserves per a sistemes urbanístics generals i locals 
Article 34. Sistemes urbanístics generals i locals 
 
1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic 

reserva per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures 
públics, si llur nivell de servei és d’abast municipal o superior. Els sistemes urbanístics 
generals configuren l’estructura general del territori i determinen el desenvolupament 
urbà. 

 
2. Integren els sistemes urbanístics locals els terrenys que el planejament urbanístic reserva 

per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, 
si llur nivell de servei és un àmbit d’actuació de sòl urbà o de sòl urbanitzable o el conjunt 
de sòl urbà d’un municipi, d’acord amb el que estableixin, en aquest darrer cas, el pla 
d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística municipal. 

 
3. El planejament urbanístic general pot preveure com a sistemes urbanístics reserves de 

terrenys destinats a habitatges dotacionals públics. El sistema urbanístic d’habitatges 
dotacionals públics comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer 
els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o 
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides. Aquestes polítiques 
s’han d’especificar en la memòria social del planejament urbanístic. 

 
4. El sistema urbanístic de comunicacions comprèn totes les infraestructures necessàries 

per a la mobilitat de les persones i de les mercaderies, per transport terrestre, marítim o 
aeri, i comprèn també les àrees de protecció i les àrees d’aparcament de vehicles 
respectives. 

 
5. El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els 

equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de 
serveis tècnics i de transport i els altres equipaments que siguin d’interès públic o d’interès 
social. 

 
6. El sistema urbanístic d’espais lliures públics comprèn els parcs, els jardins, les zones 

verdes i els espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport. La concreció dels elements que 
integren aquest sistema ha de tenir en compte l’existència de restes arqueològiques 
d’interès declarat, d’acord amb el que estableix l’article 9.3. 

 
7. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública, si són compresos 

en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, s’adquireixen 
mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix l’article 156. Si cal 
avançar l’obtenció de la titularitat pública i l’ocupació directa regulada per l’esmentat 
article no és suficient, també es pot efectuar una actuació aïllada expropiatòria, i en aquest 
cas l’Administració adquirent se subroga en els drets i els deures de  la persona que n’era 
propietària. 

 
8. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un 

àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir 
mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui. 

 

La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Vilanova i la Geltrú, 
aprovada definitivament el 25 de juliol de 2001 i publicada al DOGC el 2 d’agost de 2001, 
conté el plànol de la sèrie B. Estructura orgànica del Territori, on es defineix les parcel·les 
de sòl de sistemes. 



Els articles 91, 92, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103 i 104 de la normativa del Pla General 
regulen les claus dels sistemes d’equipaments afectats per la present normativa: 
 

 CAPÍTOL SISÈ. Sistema d'equipaments col·lectius (clau E) 
 
 Article 91. Definició4 

 
1. Compren les superfícies destinades a usos públics o col·lectius al servei directe dels ciutadans. 

El sòl serà sempre de domini públic, si bé admet que la gestió sigui confiada al sector privat. 
S'exceptuen d'aquest principi els equipaments existents que es regiran pel que disposa l'article 
24 d'aquestes Normes. 
 
No obstant això, en els supòsits en que pel seu destí o per possibilitar la construcció d’un pel que 
fa equipament o un ús públic sigui necessari efectuar la cessió del seu domini i titularitat d’aquests 
sòls a una administració pública o a d’altres organismes i institucions públiques, consorcis o 
societats de capital íntegrament públic, el seu règim jurídic als efectes d’aquesta cessió serà de 
bens patrimonials. 
 

2. Així mateix s'exceptuen de la condició de domini públic del sòl les realitzacions l'ús de les quals 
sigui sanitari-assistencial, sociocultural o religiós en la modalitat de llocs de culte promogudes per 
entitats i fundacions acollides a la legislació de beneficència, per cooperatives, per les pertinents 
institucions religioses i per entitats sense ànim de lucre, quin funcionament i característiques, així 
com el control d'activitats estan previstes en les lleis especials. En tot cas, les excepcions 
contemplades en aquest paràgraf només són aplicables amb posterioritat a l'aprovació del Pla o 
Plans d'assignació d'usos. 
  

3. En el Sòl Urbanitzable, el corresponent del Pla Parcial podrà assignar als diversos usos 
d'equipaments i dotacions en quant fa referència als sistemes que vinguin de les cessions 
obligatòries i gratuïtes previstes per la Lleis i les presents Normes. Quan no ho faci, serà suficient, 
per a l'assignació d'usos, el projecte municipal de l'equipament, sempre que quedi inclòs en els 
usos permesos a l'art. següent. 

 
Article 92. Usos admesos 
 
S'admeten els següents usos: 

a) Sanitari-assistencial: Centres assistencials i sanitaris dedicats a guardaries, dispensaris, 
ambulatoris, residències d'avis, clíniques i hospitals generals. 

b) Socio-cultural: Biblioteques, centres socials i culturals, museus, auditoris, cases de cultura, sales 
de reunions i exposicions, d'interès públic i comunitari. 

c) Religiós: Temples. 

d) Públic-Administratiu: Centres o edificis per serveis de l'administració pública, serveis de seguretat, 
bombers, cementiris, etc. 

e) Tanatoris i similars. 

f)  S’estableix un règim especial en les finques qualificades d’Equipament Col·lectiu (Clau E) dels 
Subsectors II, III i IV de Roquetes Industrial, admetent-se a més dels usos enunciats, el següent: ÚS 
EDUCATIU PER A CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI I UNIVERSITARI)5. 
 
 
Article 93. Condicions dels equipaments i dotacions resultants de cessions 
 
S'assenyalen, per als sectors de nova creació i/o àrees de remodelació. 

a) Tamany mínim: 0,25 Ha., excepte en cas de Pla Especial de Reforma Interior. 

b) Pendent mínim: 3% en el sòl de les instal·lacions, 15% en la resta del sòl. 

c) Dimensió mínima dels laterals de sòl cedit: 10 m., per a tots els casos. 
 
 
Article 94. Condicions de l'ordenació de l'edificació 
 
L'ordenació de les dotacions i equipaments s'acollirà a les condicions de volum envolvent que determini 
aquest article, així com el tipus d'ordenació triat en el document urbanístic de desenvolupament 



d'aquest Pla General, distribuint-se les plantes de sostre segons les necessitats funcionals de 
l'equipament. 
 

1. Així mateix, s'haurà de preveure en l'interior de cada parcel.la la sistematització d'amplis espais 
d'arbrat i jardineria, reservant les places d'aparcament necessàries. 
 

2. L'edificació, en general, es regularà pel tipus d'edificació aïllada, amb les següents observacions: 
  a/ La intensitat de l'edificació serà de 1 m² st/m² sòl. 

b/ L'alçada permesa serà de 12 metres sobre la cota natural del terreny en tots els punts del 
solar o parcel.la i excepcionalment s'admetrà un cos singular de fins a 18 m. 

  c/ L'ocupació màxima no serà superior al 60% del sòl. 
 

Aquestes condicions podran modificar-se mitjançant un Programa Funcional d’integració a l’entorn 
que justifiqui la necessitat de majors intensitats, alçades i/o ocupacions. 
 

3. No obstant, quan els equipaments estiguin localitzats en sectors de sòl urbà que comprenguin 
zones regulades per ordenació segons alineació de vial o volumetria específica, només es regularà 
per edificació aïllada quan ocupin la totalitat de l'illa o quan sigui obligat per condicions d'higiene o 
pròpies de les característiques de l'equipament respecte de les edificacions col·lindants. En aquests 
cassos, els paràmetres seran els corresponents a aquests tipus d’ordenació. 
  
Els equipaments existents amb anterioritat a 20/5/81 podran regular-se pel tipus d'ordenació de la 
zona en que se situïn i, en els casos de situar-se en zones d'ordenació d'edificació aïllada, podran 
edificar-se fins a arribar a una edificabilitat neta de 1 m² st/m² sòl, amb la finalitat de no limitar les 
seves possibilitats de reestructuració funcional dels equipaments, que podrà augmentar-se quan 
mitjançant la redacció del Pla Especial, en funció del seu destí i sense limitar-se a l'edificabilitat de 
les illes de l'entorn, es justifiqui un índex superior. 

 
4. Les places d'aparcament assenyalades en el nº 1 d'aquest article, seran les regulades en l'ús 

d'estacionament i aparcament amb caràcter obligatori, a excepció de que es justifiqui la seva 
ubicació en un altre lloc. La construcció de soterranis destinats a aquest ús, no computaran com a 
sostre edificable. 

 
5. Envoltant del cementiri es respectaran, per a la nova edificació, els següents perímetres de 

protecció: 
  a/ 25 m. lliures de qualsevol edificació. 
  b/ 25 m., a partir dels anteriors, en que no hi haurà habitatges plurifamiliars. 

 
 
 
 

CAPÍTOL VUITÈ. Sistema d'Espais Esportius (clau G) 
 
Article 98. Definició6 

 
Compren les superfícies destinades a usos públics de tipus esportiu. El sòl serà sempre de domini 
públic, malgrat que s'admet que la gestió sigui confiada al sector privat. 
 
No obstant això, en els supòsits en que pel seu destí o per possibilitar la construcció d’un equipament 
o un ús públic sigui necessari efectuar la cessió del seu domini i titularitat d’aquests sòls a una 
administració pública o a d’altres organismes i institucions públiques, consorcis o societats de capital 
íntegrament públics, el seu règim jurídic als efectes d’aquesta cessió serà de béns patrimonials. 
 
Article 99. Usos admesos 
 
Podran ser d'àmbit municipal o supramunicipal. 
 
a/ Àmbit municipal o complementari: Instal·lacions esportives destinades a la pràctica de l'esport del 
futbol, bàsquet, hockey i altres especialitat poliesportives, piscines... així com els seus annexes de 
servei. 
 
b/ Àmbit supramunicipal: Edificacions i instal·lacions esportives d'àmbit comarcal, campaments 
d'esbarjo... 
 
1. L'assignació del sòl previst per aquest fi està assignada pel Pla Especial d'Equipaments Esportius, 

aprovat definitivament per la C.U.B. en sessió 24/9/86, donant-se per incloses en aquesta 
Normativa les seves determinacions. 



2. Serà d'aplicació el que disposa l’article 91.4 d'aquestes Normes. 
 
3. Admetran com a complementaris els equipaments col·lectius, amb una ocupació de sòl màxima 

del 10%, i sempre que no es dificulti el normal desenvolupament dels usos esportius. 
 
Article 100. Condicions dels espais esportius resultants de cessió 
 
Reuniran les següents condicions: 
 
a/ Tamany mínim de la dotació: 0,30 Ha. 
b/ Dimensió mínima dels costats de sòl cedit: 30 m. 
c/ Pendent màxim: - sòl pla per la instal·lació. 
   - resta del sòl pendent 15%. 
 
 
 
Article 101. Condicions de l'ordenació i de l'edificació 
 
1. L'ordenació dels espais esportius s'acollirà a les condicions de volum envolvent que determina 

aquest article; així com el tipus d'ordenació triat en el document urbanístic de desenvolupament 
d'aquest Pla General, distribuint-se les plantes de sostre segons les necessitats funcionals de 
l'equipament. 

 
2. L'edificació, en general, es regularà pel tipus d'edificació aïllada, amb les següents observacions: 
 

a/ La intensitat de l'edificació dependrà de la pròpia índole de la instal·lació esportiva, establint-se 
com a màxim la que es diu en els articles 93 i 94 d'aquestes Normes. 

 
 b/ Distribució de sòl, segons es tracti de d’instal·lacions a l'aire lliure o cobertes. 
 
________________________________________________________________________________ 

6 Modificació puntual de l’art. 98 (DOGC de 16/6/2006). 

____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
___ 

aire lliure cobertes 

sòl edificable 10% 50% 

àrees 
esportives 

60% 20% (àrees lliures) 

vials i 
aparcament 

30% 30% 

 
3. No obstant, quan l'espai esportiu estigui localitzat en sectors de sòl urbà, es regularà per les 

característiques de les edificacions col·lindants, inclús si es tracta de la totalitat de l'illa. En aquest 
cas, serà optatiu el tipus de disposició, que haurà de tramitar-se com un Estudi de Detall. En cas 
d'assimilar l'edificació contigua, es regirà pels paràmetres propis d'aquesta zona. 

 
4. La construcció de soterranis destinats a aparcament no computarà com a sostre edificable. 
 
5. En els Plans Especials i Parcials: 
 

a) S’haurà de justificar un estàndard mínim per equipament esportiu de 1,75 m² 
sòl/habitant, d’acord amb estàndard previst pel P.G.O., amb una superfície mínima 
respecte del total del sector del 2%. 

 
b) El tamany unitari mínim serà de 3.000 m², excepte en els casos en que, per l’escassa 

superfície del sector, aquesta superfície fos excessiva: s’admetrà llavors la resultant de 
l’apartat anterior amb un mínim de 1.000 m². En Plans Especials  de Reforma Interior, 
si l’aplicació estàndard dona un valor inferior a 500 m², podrà prescindir-se de 



l’equipament esportiu. Quan, en canvi, la previsió resulti superior als 3.000 m², serà 
exigible la seva agrupació, total o parcial, amb l’objecte d’obtenir l’espai necessari per 
a l’ubicació de camps grans. 

c) Les dimensions del sòl de cessió seran tals que permetin el seu bon aprofitament per 
instal·lacions esportives, essent exigible que siguin tals que permetin l’ubicació de les 
més grans que, per la seva superfície, puguin situar-se a l’àrea. 

d) La pendent del sòl de cessió correspondrà a les mitjanes del sector. 

 
 

CAPÍTOL NOVÈ. Sistema d'Equipament Educatiu (clau H) 
 
Article 102. Definició7 

 
1. Comprèn els sòls destinats a usos públics de tipus educacional. El sòl serà sempre de 

domini públic, si bé s'admet la gestió del sector privat en els mateixos. S'exceptuen d'aquesta idea els 
equipaments existents que es regiran pel que disposa l'article 24.4. d'aquestes Normes. 

 
No obstant això, en els supòsits en que pel seu destí o per possibilitar la construcció d’un equipament 

o un ús públic sigui necessari efectuar la cessió del seu domini i titularitat d’aquests sòls a una 
administració pública o a d’altres organismes i institucions públiques, consorcis o societats de capital 
íntegrament públics, el seu règim jurídic als efectes d’aquesta cessió serà de béns patrimonials. 

 
2. S'exceptuen de la condició de domini públic del sòl les realitzacions educacionals realitzades 

per entitats i fundacions sense interès de lucre, i quin funcionament i característiques estan previstos en 
lleis especials. 

 
Article 103. Usos admesos 

 
1. Compren tots els centres d'educació pre-escolar, EGB, ESO i Batxillerat, així com centres 

d'Ensenyament Professional i Universitària, amb les corresponents instal·lacions annexes esportives i 
culturals. 

 
2. L'assignació del sòl previst per aquesta finalitat serà objecte d'un Pla d'Iniciativa Municipal, 

o Intermunicipal en el cas d'ensenyament Professional o Universitari, i quines determinacions siguin 
coherents amb les previsions del Programa d'Actuació d'aquest Pla. 

 
Article 104. Condicions dels equipaments educacionals resultants de sistemes en sòl urbanitzable 
 
Els sistemes resultants de cessió en sòl urbanitzable reuniran les següents condicions: 
 
a) Reserva mínima de sòl: la legalment necessària pel centre educacional que s'hagi d’instal·lar. 
b) Proporció de la parcel.la: entre la dimensió major i la menor, la proporció no serà superior a 3:1. 
c) Pendent màxima admissible: 15% 
d) Número màxim de plantes per l'edificació PB + 2. 
 
Article 105. Condicions de l'ordenació i de l'edificació 
 
1. L'edificació es regularà pel tipus d'edificació aïllada amb les següents observacions: 

 Edificabilitat: 0,6 m² sostre per m² de sòl. 
 Altura reguladora: 12 m. sobre la cota del terreny. 
 Distribució del sòl: 30% per l'edificació.    
    20% per vials i aparcament 
    50% per àrees lliures. 
 
2. No obstant, si el sistema educatiu es troba localitzat en sectors de sòl urbà que comprenen zones 

reguladores per ordre segons alineació de vial, només podran regular-se per edificació aïllada quan 
ocupin tota l'illa. En la resta de circumstàncies es regiran pels paràmetres edificatoris de la zona 
col·lindants. 

 

Dels nou tipus de sòl de sistemes que estableix el Pla General en cinc, claus B, E, G, H 
i J, es determinen quins usos són permesos. 
 CAPÍTOL TERCER. Sistema Portuari (clau B) 



 
Article 81. Usos 

 
Dintre de l'àrea portuària, espai delimitat com a port, s'admeten els usos relacionats amb les funcions 
del Port, amb les limitacions que determini la legislació vigent sobre la matèria. 

 

CAPÍTOL SISÈ. Sistema d'equipaments col·lectius (clau E) 
  
 Article 92. Usos admesos 
 
 S'admeten els següents usos: 

e) Sanitari-assistencial: Centres assistencials i sanitaris dedicats a guardaries, dispensaris, 
ambulatoris, residències d'avis, clíniques i hospitals generals. 

f) Socio-cultural: Biblioteques, centres socials i culturals, museus, auditoris, cases de cultura, sales 
de reunions i exposicions, d'interès públic i comunitari. 

g) Religiós: Temples. 

h) Públic-Administratiu: Centres o edificis per serveis de l'administració pública, serveis de seguretat, 
bombers, cementiris, etc. 

i) Tanatoris i similars. 

S’estableix un règim especial en les finques qualificades d’Equipament Col·lectiu (Clau E) dels 
Subsectors II, III i IV de Roquetes Industrial, admetent-se a més dels usos enunciats, el següent: ÚS 
EDUCATIU PER A CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI I UNIVERSITARI)5 

  
 CAPÍTOL VUITÈ. Sistema d'Espais Esportius (clau G) 

 Article 99. Usos admesos 
 
 Podran ser d'àmbit municipal o supramunicipal. 
 

a) Àmbit municipal o complementari: Instal·lacions esportives destinades a la pràctica de l'esport del 
futbol, bàsquet, hockey i altres especialitat poliesportives, piscines... així com els seus annexes 
de servei. 

 
b) Àmbit supramunicipal: Edificacions i instal·lacions esportives d'àmbit comarcal, campaments 

d'esbarjo... 
 

1. L'assignació del sòl previst per aquest fi està assignada pel Pla Especial d'Equipaments 
Esportius, aprovat definitivament per la C.U.B. en sessió 24/9/86, donant-se per incloses en 
aquesta Normativa les seves determinacions. 

 
2. Serà d'aplicació el que disposa l’article 91.4 d'aquestes Normes. 

 
3. Admetran com a complementaris els equipaments col·lectius, amb una ocupació de sòl 

màxima del 10%, i sempre que no es dificulti el normal desenvolupament dels usos esportius. 
 
 CAPÍTOL NOVÈ. Sistema d'Equipament Educatiu (clau H) 
 
 Article 103. Usos admesos 
 

3. Compren tots els centres d'educació pre-escolar, EGB, ESO i Batxillerat, així com centres 
d'Ensenyament Professional i Universitària, amb les corresponents instal·lacions annexes 
esportives i culturals. 

4. L'assignació del sòl previst per aquesta finalitat serà objecte d'un Pla d'Iniciativa Municipal, o 
Intermunicipal en el cas d'ensenyament Professional o Universitari, i quines determinacions 
siguin coherents amb les previsions del Programa d'Actuació d'aquest Pla. 

 
 
 
 
 
 
 



 CAPÍTOL DESÈ. Sistema d'Equipaments Comercial (clau J) 
 
 Article 106. Definició, usos i condicions d'ordenació 
 

1. Compren aquells sòls d'ús públic o col·lectiu, diversificats en els usos admesos per a la 
denominació comercial. 

 
2. Els usos admesos són els referits a l'article 33 de les presents Normes Urbanístiques, incloent a 

més el de mercats i abastaments. 
 

3. Les condicions de l'ordenació per a aquests tipus de sòl seran: 
- Tipus d'ordenació: Alineació a vial. 
- Edificació màxima: 1,60 m² sostre/m² sòl. 
- Alçada de l'edificació: 7,50 m. amb un màxim de planta baixa i un pis. 

 
 
Els usos que es permeten a aquestes claus de sistemes de sòl públic són els estrictament 
lligats al seu tipus, és a dir, ús docent al sistema d’equipaments educatius, instal·lacions 
destinades a la pràctica esportiva en el sistema d’equipaments col·lectius o sanitari-
assistencial, socio-cultural, religiós, públic-administratiu i tanatoris i similars per la clau de 
sistemes d’equipaments col·lectius. 

Les activitats que es duen a terme en els sòls destinats a equipaments públics es 
corresponen als usos permesos, però en algunes ocasions s’ha donat el cas que no 
encaixen en la descripció de la normativa o que no van ser previstos en la redacció del 
planejament vigent.  

Aquest és el cas d’activitats que es corresponen amb l’ús descrit i requereixen l’estada 
temporal de les persones que hi participen. Es tracta, per exemple de estades de 
participants en activitats esportives (grups d’equips participants en tornejos, estades de 
tecnificació...), estades d’estudiants o relacionades amb activitats docents (intercanvi 
d’estudiants, cursos específics...), residencies d’estudiants lligades a les instal·lacions de 
la Universitat Politècnica de Catalunya... 

La normativa del planejament general recull aquest ús com a Residencial Especial.    

 
Article 33. Classificació d’usos per la seva funció 
 
4. RESIDENCIAL ESPECIAL. Format per aquells edificis destinats a una pluralitat de 
persones no compreses en ús hoteler, ni sanitari-assistencial, com poden ser albergs de 
joventut, residències d’estudiants, residències o habitatges temporals per a gent jove o 
col·lectius especialment necessitats en sòls de titularitat pública, residències religioses, 
residències militars i altres similars. 

 

La seva descripció deixà clarament establerta la destinació de les edificacions que rebin 
aquest ús, sent evident la diferència amb l’ús genèric residencial del mateix article: 

 

Article 33 

1. HABITATGE. Són els que es refereixen a l’allotjament familiar i es distingeix entre ús unifamiliar 
i plurifamiliar. 

S’entén per ús d’habitatge unifamiliar, l’habitatge corresponent a cada unitat familiar, en edifici 
aïllat o agrupat horitzontalment i amb accés independent i exclusiu, admetent-se, però, l’accés 
col·lectiu pel garatge-aparcament.  

S’entén per ús d’habitatge plurifamiliar el de diversos allotjaments corresponents a diverses 
unitats familiars, situats al mateix edifici amb accessos i elements comuns. 

 



Aquesta diferència amb l’ús d’Habitatge també existeix amb l’ús hoteler i residencial mòbil: 

 

 

Article 33 

2. HOTELER. L’ús hoteler correspon a aquells edificis que es destinen a allotjament temporal 
com hotels, motels, pensions, apart-hotels, i en general tot els establiments d’hostelería en 
edificis o parts d’edificis en règim de indivís, sense incloure bars, restaurants i d’altres similars 
sense allotjament, i en tot cas diferenciat de  l’ús residencials d’habitatges, apartaments, o 
similars. 

 

3. RESIDENCIAL MÒBIL. Correspon a espais no edificats en els quals es realitzen funcions 
d’allotjament i estada temporal o permanent, com càmping o aparcament de roulottes. 

 

L’ús hoteler es refereix a allotjament temporal en les diverses modalitats d’establiments 
d’hosteleria i l’ús residencial mòbil es refereix a càmpings i aparcaments de caravanes. 
Aquest usos son exclusius de sòls d’aprofitament privat, cas diferent de la present 
modificació.  

 

 

4. Iniciativa i titularitat del sòl 

La iniciativa de la present modificació és de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La 
titularitat de la totalitat del sòl a la qual afecta la present modificació és municipal. 

 

 
5. Objecte i descripció de la modificació 

 
L’objecte de la present modificació és el d’incloure l’ús Residencial Especial, definit a la 
l’article 33 apartat 4 de la normativa del Pla General al sòls de sistemes amb les 
següents claus: 
 

Sistema d’Equipaments Col·lectius  clau E 
Sistema d’Espais Esportius   clau G 
Sistema d’Equipaments Educatius  clau H 

  
S’introdueix l’ús Residencial Especial per tal de permetre que aquestes parcel·les puguin 
disposar d’edificacions destinades a estades temporals relacionades exclusivament 
amb els usos permesos a les esmentades claus. 
 
L’article 33.4 de la normativa del Pla General especifica les característiques d’aquest 
ús:  

Article 33. Classificació d’usos per la seva funció 

RESIDENCIAL ESPECIAL. Format per aquells edificis destinats a una pluralitat de persones no 
compreses en ús hoteler, ni sanitari-assistencial, com poden ser albergs de joventut, residències 
d’estudiants, residències o habitatges temporals per a gent jove o col·lectius especialment necessitats 
en sòls de titularitat pública, residències religioses, residències militars i altres similars. 

El redactat de l’article deixa patent que aquest ús no té cap relació amb l’ús tradicional 
de l’habitatge, es limita a col·lectius especials i per descomptat no implica cap 
aprofitament. 



El motiu de la seva inclusió és el de permetre l’estada de col·lectius que desenvolupin 
activitats complementàries directament relacionades amb els usos previstos per als sòls 
de sistemes afectats. 

La destinació prevista per al sòl de sistemes afectat per la present modificació és el 
següent: 

Sistema d’Equipaments Col·lectius: albergs de joventut de gestió pública o 
concertada, estades de curs de formació, residències religioses, militars o de 
cossos policials, estades de col·lectius amb necessitats especials, grups de 
participants en activitats culturals (teatre, cors,....)   

Sistema d’Espais Esportius: estades de tecnificació, estades per participació en 
tornejos o campionats, estades de formació esportiva per a joves o altres 
col·lectius.  

Sistema d’Espais Educatius: estades per cursos de formació, residència 
d’estudiants.  

En el cas del sistema d’Espais Esportius cal remarcar que es concentren en dos 
emplaçaments. 
 
Per una banda la majoria d’equipaments esportius es concentra a les parcel·les situades 
entre la Ronda Ibèrica, Rambla dels Països Catalans, Rambla Sant Jordi i Ronda 
Europa. En aquest espai hi ha la pista d’atletisme, el pavelló poliesportiu Isaac Gálvez i 
la pista coberta annexa, el complex Parc del Garraf que inclou una piscina coberta i una 
descoberta i el complex de tres camps de futbol. És prevista la construcció d’un circuit 
de ciclisme de 500 metres de longitud. 
 

 
Equipaments esportius Ronda Ibèrica 
 
Pel que fa a l’altre nucli es situa al barri de La Collada es situen en una mateixa illa dues 
parcel·les amb les claus H i G. Al costat s’hi troba el Centre Cívic de La Collada 



 

 
Equipaments esportius a La Collada 
 
Aquesta concentració en dos nuclis facilita la gestió dels equipaments esportius i 
possibilita l’optimització d’una possible edificació amb ús residencial especial pels 
destinataris ja descrits anteriorment. 
 
Les parcel·les amb les claus E i H es troben repartides uniformement pel nucli urbà. La 
inclusió de l’ús residencial especial permetrà  que, justificadament i en funció de les 
característiques, existeixi la possibilitat de incloure edificacions específicament 
destinades a l’ús de residencial especial. 
 
Cal remarcar que no es modifica cap dels paràmetres que regulen les edificacions, 
mantenint-se l’edificabilitat, alçada màxima, ocupació i separacions a vials. Es garanteix 
així que no es modifiqui l’impacte de les edificacions previstes al planejament general. 
 
Per tal d’assegurar el caràcter complementari del nou ús que s’incorpora es proposa 
limitar l’ocupació de l’ús que s’incorpora a la clau G, Espais Esportius, limitant l’ocupació 
al 10%. 
 
Pel que fa a les claus E i H no s’incorpora en aquestes una limitació específica pel nou 
ús complementari atesa la varietat de sòls amb aquestes claus, amb superfícies i 
localitzacions molt diferents, fet que impossibilita una quantificació homogènia per a tota 
la diversitat i tipologia d’usos propis d’aquestes claus. No obstant, els projectes 
específics que desenvolupin l’ús complementari de residencial especial en aquestes 
claus, a més de la G, hauran de justificar l’emplaçament i superfícies de sòl i sostre, 
sempre dintre dels corresponents paràmetres, com a condició necessària per a la seva 
aprovació.   
 



6. Justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació 
 

D’acord amb l’article 97 del vigent TRLUC, les propostes de modificació d’una figura de 
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat 
i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 
 
L’interès públic de la present modificació del PGO de Vilanova i la Geltrú es satisfà des 
de diversos punts de vista i per diferents motius: 
 
 L’interès públic en afavorir i garantir l’efectiva execució del planejament, i de les 

seves motivacions primordials, que conforme als objectius de pla general eren la 
implementació de sistemes d’equipaments col·lectius, educatius i esportius. 

 
 L’interès públic en garantir i millorar la funcionalitat del sòl de sistemes amb la 

inclusió d’un ús complementari que preveu el planejament. 
 
 L’interès públic en possibilitar la millora de la funció pública de servei a la 

ciutadania de les instal·lacions situades a sòls de sistemes. 
 

 L’interès públic en potenciar les entitats esportives de la ciutat mitjançant 
l’ampliació de les possibilitats de funcionament. 

 
 L’interès públic en afavorir el coneixement de la ciutat per part dels col·lectius que 

facin ús de les instal·lacions i els beneficis derivats de les seves estances. 
 

 L’interès públic en evitar la possible estacionalitat de les instal·lacions amb la 
presència de col·lectius que en facin ús en calendaris no lectius o sense 
competicions. 

 
 L’interès públic en rendibilitzar l’ús públic dels equipaments existents. 

 

 

Pel que fa a la inclusió de l’ús residencial especial a la clau E, existeix un precedent que 
demostra la seva necessitat i manifesta la situació actual a la finca Molí del Mar, situada 
en una parcel·la qualificada com equipaments col·lectius, clau E 

Les finques conegudes com a El Molí del Mar es situen vora la Platja del Far i formen 
un conjunt de tres edificacions i una àmplia zona de jardí disposada en quatre terrasses 
a diferents nivells, fet que possibilita el desenvolupament d'activitats a l'aire lliure. A 
l'edifici principal s'hi ubiquen les sales de formació (capacitat per a 70 persones), el 
menjador (capacitat per 64 persones) i la cuina. 

En el segon edifici hi trobem una planta que disposa de 5 habitacions (19 places) 
L'espai exterior consta d'una zona enjardinada amb quatre terrasses a diferents alçades 
amb capacitat per acollir 1.100 persones. 

La titularitat de les finques i les edificacions que hi existeixen és de la Generalitat de 
Catalunya. 

En data 8 de novembre de 1993 es va concedir llicència d’obertura d’establiment 
corresponent a una activitat promoguda per part del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya i  corresponent a “Centre d’iniciatives i Motivació Professional”.   

Aquesta activitat consistia en estades de joves estudiants, en torns de quinze dies, 
consistents en classes formatives i activitats encaminades a la motivació professional. 



Per tal d’habilitar les edificacions existents es van realitzar obres d’adequació estructural 
i de serveis i l’habilitació de les estances en aules i dormitoris. 

L’esmentada llicència va ser concedida essent vigent l’anterior planejament general i te 
validesa sempre que es mantingui l’activitat corresponent. 

En resposta a la sol·licitud de la Direcció General de Patrimoni el Cap del Servei 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona va redactar un informe sobre 
els usos admissibles en la finca (annex 1). L’informe determina la necessitat de tramitar 
una modificació del Pla General per tal d’admetre l´ús Residencial Especial en la clau E, 
qualificació vigent de la finca, per tal de poder acollir allotjament relacionat amb activitats 
esportives. A l’informe es recalca que en cap cas està permès l’ús hoteler ni cap ús 
turístic. 

 

 

 
7. Compliment de les determinacions legals de les modificacions del 

planejament (articles 96, 97, 98, 99 i 100 TRLUC) 
 
La present modificació de planejament general s’ajusta al marc i base legal,  i dona 
compliment a totes les determinacions legals, tal i com s’especifica a continuació: 
 
S’aporta, en el punt 6 anterior, la justificació de la conveniència i oportunitat de la 
modificació, d’acord amb el que es disposa a l’article 97 del vigent TRLUC, i en virtut del 
qual queda acreditat que no s’està en cap de les situacions previstes en el punt 2 del 
mencionat article. 
 
Tal com queda reflectit es tracta d’una modificació de planejament que afecta 
exclusivament sòl de sistemes d’equipament públic i no implica augment de sostre, 
densitat d’ús o intensitat d’usos privats. 
 
Pel que fa al compliment de l’apartat 2bis de l’esmentat article 97 es comprova l’interès 
públic de la modificació en el següents supòsits:  
 

2bis a: es compleixen les exigències de l’article 98.1 relatives al manteniment de la 
superfície i funcionalitat del sòl de sistemes d’equipaments col·lectius i educatius. 

 
2bis b: no es redueix la superfície. 

 
2bis c: no es produeix cap canvi de localització. 

 
2bis d: no es produeix cap reducció de la superfície. 
2 bis e: no es compensa la supressió de la qualificació de sòl de sistemes per altres de 
titularitat privada.  

 
 
Pel que fa al compliment de l’article 98 Modificació dels sistemes urbanístics d’espais 
lliures, zones veredes o d’equipament esportius, cal dir que no s’altera l’ús urbanístic 
dels sòls afectats si no que s’afegeix un de nou complementari. Tant la localització, 
superfícies i paràmetres d’ordenació es mantenen igual. 
 
Pel que fa a l’article 99 Modificació de les figures de planejament urbanístic general que 
comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
intensitat, o la transformació dels uso, no s’està en cap d’aquests supòsits al tractar-se 



d’una modificació que afecta sòl de sistemes i que l’ús que s’incorpora no implica cap 
augment de l’aprofitament. 
 
Tampoc s’està en cap dels supòsits de l’article 100 referent a l’increment de les reserves 
per a sistemes urbanístics. 
 
 
 
 
8. Justificació de la innecessarietat de l’informe ambiental 

 
D’acord amb el determinat a l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual  
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en endavant RLUC,  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 
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. La 
Disposició Addicional Sisena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, ens remet a la llei 6/2009, del 28 d’abril,  d’avaluació 
ambiental de plans i programes. A l’article 7 de l’esmentada Llei es determinen les 
modificacions de plans i programes que han de ser sotmesos a avaluació ambiental. La 
present modificació no es troba inclosa en cap d’aquests supòsits .La present 
modificació no altera la classificació del sòl determinat pel planejament vigent, mantenint 
inalterables les superfícies dels sòls inclosos a l’àmbit de modificació i el nou ús proposat 
no comporta cap alteració de les característiques mediambientals d’aquell. És per 
aquest motiu que no es considera necessària ni l’avaluació ni l’informe ambiental. 
 
 
 
 
9. Incidència de la modificació en la mobilitat 

 
La present  modificació puntual no es troba en cap dels supòsits que exigeixen la 
incorporació d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb la normativa 
sectorial vigent i en concret al que es disposa a la Llei 9/2003 de la mobilitat i el Decret 
344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, que la 
desplega. 
D’acord amb el que es disposa al Decret, la present modificació de planejament general 
no es troba en el supòsit del punt 1 lletra b) de l’article 3 “Àmbit d’aplicació”, que disposa 
que: 
 

Article 3.- Àmbit d’aplicació 
3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document 

independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents: 
a) ..... 
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

 
 

Tampoc no es troba en cap dels supòsits contemplats al punt 3 del mateix article, on es 
disposen els altres supòsits d’aplicació  en que cal incloure un estudi d’avaluació de la 



mobilitat generada. En concret, es pot considerar que la modificació puntual no genera 
cap implantació singular conforme a les consideracions de l’article 3.4. 
 
 

Vilanova i la Geltrú, juliol de 2018 

 

 

Signat, 

Jordi Jiménez Pitarch 

Arquitecte Servei d’Urbanisme 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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II. NORMATIVA 
 
S’inclouen la totalitat dels articles referents als sols  de sistemes de claus E, G i H si bé 
només es modifiquen els articles 92, 99, 100 i 103 on s’incorpora l’ús residencial especial 
definit a l’article 33.4 de la normativa del pla general. 
 
CAPÍTOL SISÈ. Sistema d'equipaments col·lectius (clau E) 
 
Article 91. Definició4 

 
1. Compren les superfícies destinades a usos públics o col·lectius al servei directe dels 

ciutadans. El sòl serà sempre de domini públic, si bé admet que la gestió sigui 
confiada al sector privat. S'exceptuen d'aquest principi els equipaments existents 
que es regiran pel que disposa l'article 24 d'aquestes Normes. 

 
 No obstant això, en els supòsits en que pel seu destí o per possibilitar la construcció 

d’un pel que fa equipament o un ús públic sigui necessari efectuar la cessió del seu 
domini i titularitat d’aquests sòls a una administració pública o a d’altres organismes 
i institucions públiques, consorcis o societats de capital íntegrament públic, el seu 
règim jurídic als efectes d’aquesta cessió serà de bens patrimonials. 

 
2. Així mateix s'exceptuen de la condició de domini públic del sòl les realitzacions l'ús 

de les quals sigui sanitari-assistencial, sociocultural o religiós en la modalitat de llocs 
de culte promogudes per entitats i fundacions acollides a la legislació de 
beneficència, per cooperatives, per les pertinents institucions religioses i per entitats 
sense ànim de lucre, quin funcionament i característiques, així com el control 
d'activitats estan previstes en les lleis especials. En tot cas, les excepcions 
contemplades en aquest paràgraf només són aplicables amb posterioritat a 
l'aprovació del Pla o Plans d'assignació d'usos. 

  
3. En el Sòl Urbanitzable, el corresponent del Pla Parcial podrà assignar als diversos 

usos d'equipaments i dotacions en quant fa referència als sistemes que vinguin de 
les cessions obligatòries i gratuïtes previstes per la Lleis i les presents Normes. 
Quan no ho faci, serà suficient, per a l'assignació d'usos, el projecte municipal de 
l'equipament, sempre que quedi inclòs en els usos permesos a l'art. següent. 
 
 

Article 92. Usos admesos 
 
S'admeten els següents usos: 

a/ Sanitari-assistencial: Centres assistencials i sanitaris dedicats a guardaries, 
dispensaris, ambulatoris, residències d'avis, clíniques i hospitals generals. 

b/ Socio-cultural: Biblioteques, centres socials i culturals, museus, auditoris, cases 
de cultura, sales de reunions i exposicions, d'interès públic i comunitari. 

c/ Religiós: Temples. 

d/ Públic-Administratiu: Centres o edificis per serveis de l'administració pública, 
serveis de seguretat, bombers, cementiris, etc. 

e/ Tanatoris i similars. 

f/ S’estableix un règim especial en les finques qualificades d’Equipament Col·lectiu 
(Clau E) dels Subsectors II, III i IV de Roquetes Industrial, admetent-se a més dels 



usos enunciats, el següent: ÚS EDUCATIU PER A CENTRES D’ENSENYAMENT 
SECUNDARI I UNIVERSITARI)5. 
 
g/ Residencial especial (definit a l’article 33.4).  

 
 
 

Article 93. Condicions dels equipaments i dotacions resultants de cessions 
 

 S'assenyalen, per als sectors de nova creació i/o àrees de remodelació. 

a/ Tamany mínim: 0,25 Ha., excepte en cas de Pla Especial de Reforma Interior. 

b/ Pendent mínim: 3% en el sòl de les instal·lacions, 15% en la resta del sòl. 

c/ Dimensió mínima dels laterals de sòl cedit: 10 m., per a tots els casos. 
 
 

Article 94. Condicions de l'ordenació de l'edificació 
 

L'ordenació de les dotacions i equipaments s'acollirà a les condicions de volum envolvent 
que determini aquest article, així com el tipus d'ordenació triat en el document urbanístic 
de desenvolupament d'aquest Pla General, distribuint-se les plantes de sostre segons les 
necessitats funcionals de l'equipament. 

 
1. Així mateix, s'haurà de preveure en l'interior de cada parcel.la la sistematització 

d'amplis espais d'arbrat i jardineria, reservant les places d'aparcament necessàries. 
 

2. L'edificació, en general, es regularà pel tipus d'edificació aïllada, amb les següents 
observacions: 

a/ La intensitat de l'edificació serà de 1 m² st/m² sòl. L’ús residencial 
especial podrà tenir un 50% d’aquesta edificabilitat 

b/ L'alçada permesa serà de 12 metres sobre la cota natural del terreny en 
tots els punts del solar o parcel.la i excepcionalment s'admetrà un cos 
singular de fins a 18 m. 

  c/ L'ocupació màxima no serà superior al 60% del sòl. 
 

d/ Els projectes específics que desenvolupin l’ús residencial 
especial, hauran de justificar l’emplaçament i superfícies de sòl i 
sostre, com a condició necessària per a la seva aprovació.   

 
Aquestes condicions podran modificar-se mitjançant un Programa Funcional 
d’integració a l’entorn que justifiqui la necessitat de majors intensitats, alçades i/o 
ocupacions. 
 

3. No obstant, quan els equipaments estiguin localitzats en sectors de sòl urbà que 
comprenguin zones regulades per ordenació segons alineació de vial o volumetria 
específica, només es regularà per edificació aïllada quan ocupin la totalitat de l'illa o 
quan sigui obligat per condicions d'higiene o pròpies de les característiques de 
l'equipament respecte de les edificacions col·lindants. En aquests cassos, els 
paràmetres seran els corresponents a aquests tipus d’ordenació. 

  
4. Els equipaments existents amb anterioritat a 20/5/81 podran regular-se pel tipus 

d'ordenació de la zona en que se situïn i, en els casos de situar-se en zones 



d'ordenació d'edificació aïllada, podran edificar-se fins a arribar a una edificabilitat 
neta de 1 m²st/m²sòl, amb la finalitat de no limitar les seves possibilitats de 
reestructuració funcional dels equipaments, que podrà augmentar-se quan 
mitjançant la redacció del Pla Especial, en funció del seu destí i sense limitar-se a 
l'edificabilitat de les illes de l'entorn, es justifiqui un índex superior. 
 

5. Les places d'aparcament assenyalades en el nº 1 d'aquest article, seran les 
regulades en l'ús d'estacionament i aparcament amb caràcter obligatori, a excepció 
de que es justifiqui la seva ubicació en un altre lloc. La construcció de soterranis 
destinats a aquest ús, no computaran com a sostre edificable. 
 
 

6. Envoltant del cementiri es respectaran, per a la nova edificació, els següents 
perímetres de protecció: 
 
  a/ 25 m. lliures de qualsevol edificació. 
  b/ 25 m., a partir dels anteriors, en que no hi haurà habitatges plurifamiliars. 

 
 
 
 
CAPÍTOL VUITÈ. Sistema d'Espais Esportius (clau G) 
 
 
Article 98. Definició6 

 
Compren les superfícies destinades a usos públics de tipus esportiu. El sòl serà sempre 
de domini públic, malgrat que s'admet que la gestió sigui confiada al sector privat. 

 
No obstant això, en els supòsits en que pel seu destí o per possibilitar la construcció d’un 
equipament o un ús públic sigui necessari efectuar la cessió del seu domini i titularitat 
d’aquests sòls a una administració pública o a d’altres organismes i institucions públiques, 
consorcis o societats de capital íntegrament públics, el seu règim jurídic als efectes 
d’aquesta cessió serà de béns patrimonials. 

 
 

Article 99. Usos admesos 
 
Podran ser d'àmbit municipal o supramunicipal. 
 

a/ Àmbit municipal o complementari: Instal·lacions esportives destinades a la pràctica 
de l'esport del futbol, bàsquet, hockey i altres especialitat poliesportives, piscines... així 
com els seus annexes de servei. 
 
b/ Àmbit supramunicipal: Edificacions i instal·lacions esportives d'àmbit comarcal, 
campaments d'esbarjo... 

 
Residencial especial (definit a l’article 33.4) en ambdós àmbits. Els projectes 
específics que desenvolupin aquest ús, hauran de justificar l’emplaçament i 
superfícies de sòl i sostre, com a condició necessària per a la seva aprovació.   

 
 
 



1. L'assignació del sòl previst per aquest fi està assignada pel Pla Especial d'Equipaments 
Esportius, aprovat definitivament per la C.U.B. en sessió 24/9/86, donant-se per 
incloses en aquesta Normativa les seves determinacions. 

 
2. Serà d'aplicació el que disposa l’article 90.4 d'aquestes Normes. 
 
3. Admetran com a complementaris els equipaments col·lectius, amb una ocupació de sòl 

màxima del 10%, i sempre que no es dificulti el normal desenvolupament dels usos 
esportius. 

 
 

Article 100. Condicions dels espais esportius resultants de cessió 
 
Reuniran les següents condicions: 
 
 a/ Tamany mínim de la dotació: 0,30 Ha. 
 b/ Dimensió mínima dels costats de sòl cedit: 30 m. 
 c/ Pendent màxim: - sòl pla per la instal·lació. 
    - resta del sòl pendent 15%. 
 d/ L’ús residencial especial tindrà una ocupació màxima del 10%. 
 
 
Article 101. Condicions de l'ordenació i de l'edificació 

 
1. L'ordenació dels espais esportius s'acollirà a les condicions de volum envolvent 

que determina aquest article; així com el tipus d'ordenació triat en el document 
urbanístic de desenvolupament d'aquest Pla General, distribuint-se les plantes 
de sostre segons les necessitats funcionals de l'equipament. 

 
2. L'edificació, en general, es regularà pel tipus d'edificació aïllada, amb les 

següents observacions: 
 

a/ La intensitat de l'edificació dependrà de la pròpia índole de la instal·lació 
esportiva, establint-se com a màxim la que es diu en els articles 93 i 94 
d'aquestes Normes. 
 
b/ Distribució de sòl, segons es tracti de d’instal·lacions a l'aire lliure o cobertes. 

 
_________________________________________________________________

_______________ 
6 Modificació puntual de l’art. 98 (DOGC de 16/6/2006). 

 aire lliure cobertes 

sòl 
edificable 

10% 50% 

àrees 
esportives 

60% 20% (àrees 
lliures) 

vials i 
aparcament 

30% 30% 

 
3. No obstant, quan l'espai esportiu estigui localitzat en sectors de sòl urbà, es 

regularà per les característiques de les edificacions col·lindants, inclús si es 



tracta de la totalitat de l'illa. En aquest cas, serà optatiu el tipus de disposició, 
que haurà de tramitar-se com un Estudi de Detall. En cas d'assimilar l'edificació 
contigua, es regirà pels paràmetres propis d'aquesta zona. 

 
4. La construcció de soterranis destinats a aparcament no computarà com a sostre 

edificable. 
 
5. En els Plans Especials i Parcials: 

 
a/ S’haurà de justificar un estàndard mínim per equipament esportiu de 1,75 m² 
sòl/habitant, d’acord amb estàndard previst pel P.G.O., amb una superfície 
mínima respecte del total del sector del 2%. 

 
b/ El tamany unitari mínim serà de 3.000 m², excepte en els casos en que, per 
l’escassa superfície del sector, aquesta superfície fos excessiva: s’admetrà 
llavors la resultant de l’apartat anterior amb un mínim de 1.000 m². En Plans 
Especials  de Reforma Interior, si l’aplicació estàndard dona un valor inferior a 
500 m², podrà prescindir-se de l’equipament esportiu. Quan, en canvi, la previsió 
resulti superior als 3.000 m², serà exigible la seva agrupació, total o parcial, amb 
l’objecte d’obtenir l’espai necessari per a l’ubicació de camps grans. 
 
c/ Les dimensions del sòl de cessió seran tals que permetin el seu bon 
aprofitament per instal·lacions esportives, essent exigible que siguin tals que 
permetin l’ubicació de les més grans que, per la seva superfície, puguin situar-se 
a l’àrea. 
 
d/ La pendent del sòl de cessió correspondrà a les mitjanes del sector. 

 
 
 

CAPÍTOL NOVÈ. Sistema d'Equipament Educatiu (clau H) 
 
Article 102. Definició7 

 
1. Comprèn els sòls destinats a usos públics de tipus educacional. El sòl serà sempre 

de domini públic, si bé s'admet la gestió del sector privat en els mateixos. 
S'exceptuen d'aquesta idea els equipaments existents que es regiran pel que 
disposa l'article 24.4. d'aquestes Normes. 

 
No obstant això, en els supòsits en que pel seu destí o per possibilitar la 
construcció d’un equipament o un ús públic sigui necessari efectuar la cessió del 
seu domini i titularitat d’aquests sòls a una administració pública o a d’altres 
organismes i institucions públiques, consorcis o societats de capital íntegrament 
públics, el seu règim jurídic als efectes d’aquesta cessió serà de béns patrimonials. 

 
2. S'exceptuen de la condició de domini públic del sòl les realitzacions educacionals 

realitzades per entitats i fundacions sense interès de lucre, i quin funcionament i 
característiques estan previstos en lleis especials. 

 
Article 103. Usos admesos 

 
1. Compren tots els centres d'educació pre-escolar, EGB, ESO i Batxillerat, així com 

centres d'Ensenyament Professional i Universitària, amb les corresponents 
instal·lacions annexes esportives i culturals. 



Residencial especial (definit a l’article 33.4). Els projectes específics que 
desenvolupin aquest ús, hauran de justificar l’emplaçament i superfícies 
de sòl i sostre, com a condició necessària per a la seva aprovació.  

 
2. L'assignació del sòl previst per aquesta finalitat serà objecte d'un Pla d'Iniciativa 

Municipal, o Intermunicipal en el cas d'ensenyament Professional o Universitari, i 
quines determinacions siguin coherents amb les previsions del Programa 
d'Actuació d'aquest Pla. 

 
 
 
Article 104. Condicions dels equipaments educacionals resultants de sistemes en sòl 
urbanitzable 

 
Els sistemes resultants de cessió en sòl urbanitzable reuniran les següents condicions: 

 
a/ Reserva mínima de sòl: la legalment necessària pel centre educacional que 
s'hagi d’instal·lar. 
b/ Proporció de la parcel.la: entre la dimensió major i la menor, la proporció no serà 
superior a 3:1. 

 c/ Pendent màxima admissible: 15% 
 d/ Número màxim de plantes per l'edificació PB + 2. 

 
 

Article 105. Condicions de l'ordenació i de l'edificació 
 

1. L'edificació es regularà pel tipus d'edificació aïllada amb les següents 
observacions: 

  Edificabilitat:  0,6 m² sostre per m² de sòl. 
  Altura reguladora: 12 m. sobre la cota del terreny. 
  Distribució del sòl: 30% per l'edificació.    
     20% per vials i aparcament 
     50% per àrees lliures. 
 

2. No obstant, si el sistema educatiu es troba localitzat en sectors de sòl urbà que 
comprenen zones reguladores per ordre segons alineació de vial, només podran 
regular-se per edificació aïllada quan ocupin tota l'illa. En la resta de 
circumstàncies es regiran pels paràmetres edificatoris de la zona col·lindants. 

 
 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, juliol de 2018 

 

 

Signat, 

Jordi Jiménez Pitarch 

Arquitecte Servei d’Urbanisme 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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ANNEX 1 (Informe del el Cap del Servei Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de 
Barcelona) 
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