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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,20

Densitat 7

Nombre d'habitatges 20

Classificació del sòl Sòl urbanitzable no delimitat

Superfície (ha) 2,90

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 2.320

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials
parcials i/o zona PEIN / XN2000

6

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-13PPD

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 3.480

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat:

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 4

0

0

96Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 1 | SUND1 - Càmping Miralpeix

84Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sitges

 Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUND1 - Càmping Miralpeix

Creixement moderat

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 1 | SUND1 - Càmping Miralpeix 

El sector se situa en contigüitat amb el nucli de Sitges, al l’oest d’aquest. El seu entorn és residencial i d’activitats 
de càmping en SNU. Limita al nord-est amb la carretera C-246a que el separa del sòl urbà; al sud-est amb sòl 
urbanitzable desenvolupat; i a l’oest amb la riera de Ribes inclosa dins la XN2000 i dins la categoria de sòl no 
urbanitzable costaner C1 del PDUSC I. L’accessibilitat al sector es bona al situar-se confrontant a la carretera 
esmentada. 

Morfològicament, els sòls són planers i tenen una geometria regular. Confronta a l’oest amb la riera de Ribes. Els 
terrenys majoritàriament són ocupats per una activitat de càmping. Els terrenys tenen poca exposició visual 
llunyana. 

Segons el POUM, aprovat i publicat el 24 de maig de 2006, l'objectiu del sector és crear un àmbit residencial de 
baixa densitat. L’àmbit té una superfície de 2,9 ha; els usos admesos són: habitatge, hoteler, restauració, oficines 
administratiu, comercial i recreatiu; l’edificabilitat bruta és de 0,20 m2st/m2s, distribuïts en 0,12 m2st/m2s d’ús 
residencial i 0,08 m2st/m2s per a la resta d’usos, que implica un sostre màxim de 5.800 m2, dels qual 3.480 per a 
usos residencials; la densitat és de 7 htg/ha que comporta 20 htg. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes 
públics amb un total del 70% del sòl. Les condicions d’ordenació són d’edificació aïllada. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. És un sòl no programat. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un programa d'actuació que fixi terminis per 
al desenvolupament dels sectors i els polígons, atès que han passat 15 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació i que a partir dels 12 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se d'un nucli estructurant que, per les 
condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. 
Quantitativament, l'aplicació d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 

consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 ha, s’aplica un factor de correcció a 
l’alça per tractar-se d’un nucli menor (Normes d’ordenació territorial, article 3.15). 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

La Llei d’urbanisme en el seu article 9 diu textualment: 
2.- En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord amb la legislació 
sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableix 
la dita legislació. En el cas que la legislació sectorial no reguli les limitacions d'ús, no es pot admetre en 
les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la 
intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl no 
urbanitzable, llevat que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les 
infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri necessàries. 
2bis.- El planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin l'execució 
dels plans sectorials que gestionin els riscos, i, en particular, ha d'adaptar-ne les determinacions al que 
estableixin aquests plans amb relació a les edificacions i els usos preexistents. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar. 

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector adjacent al PEIN_Massís del Garraf (Riera de Ribes). Afectació a la connectivitat fluvial amb 
necessitat de preservar dinàmiques ecològiques al seu entorn i garantir espais lliures per la importància 
de la funcionalitat d'aquest espai. La desembocadura de la riera de Ribes és una zona humida 
catalogada.  

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
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Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
Relacionar els espais verds urbans amb els espais oberts circumdants, formant xarxes i franges 
connectores com ara les anomenades vies verdes. Més enllà dels itineraris definits en l’objectiu de 
qualitat paisatgística 5 (vegeu capítol 13), convé crear itineraris paisatgístics de caràcter local que, a 
partir de la xarxa de camins rurals, enllacin espais agrícoles naturals i urbans. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es 
concreta el següent: 
7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions  

En resum, al sector SUND1 Càmping Miralpeix li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,50

Densitat 31

Nombre d'habitatges 217

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 7,02

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 7.020

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-5PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 30/04/2021

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 28.080

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 100

0

0

x

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 2 | PPU5 - La Granja II

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sitges

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció PPU5 - La Granja II

Creixement moderat Nova centralitat urbana

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 2 | PPU5 - La Granja II 

El sector se situa en el nucli de Sitges, al mig d’aquest. El seu entorn és urbà residencial. Limita al nord i a l’oest 
amb la línia de ferrocarril de la costa; a l’est amb el sector PMU 14 La Granja Est desenvolupat; al sud amb el 
passeig de Vilanova (antiga carretera) en sòl urbà consolidat. L’accessibilitat al sector es bona a través del 
passeig esmentat i la xarxa urbana dels sector que hi confronten. 

Morfològicament, els sòls són planers, tenen una geometria regular. No s’aprecia cap curs d’aigua en el seu àmbit 
ni confrontant. Els terrenys actualment tenen diverses activitats: minigolf, jardineria, habitatges i la resta són 
camps erms i forestal. Els terrenys no tenen una exposició visual llunyana. 

Segons la Modificació puntal del POUM, aprovada i publicada el 30 d’abril de 2021, l'objectiu del sector és 
consolidar la franja entre el ferrocarril i el passeig de Vilanova. L’àmbit té una superfície de 7,02 ha; els usos 
admesos són: habitatge unifamiliar i plurifamiliar, sanitari assistencial, associatiu, esportiu, religiós, cultural, 
oficines administratiu, restauració, hoteler i educatiu; l’edificabilitat bruta és de 0,5 m2st/m2s, distribuïts en 0,4 
m2st/m2s residencial, 0,1 m2st/m2s altres; en global comporta un sostre màxim de 35.100 m2, dels quals 28.080 m2 
per usos d’habitatge i 7.020 m2 per altres usos; la densitat bruta és de 31 htg/ha que implica un màxim de 217 htg 
Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipament i vialitat amb un 
total del 60% del sòl. Les condicions d’ordenació són edificació aïllada a regular pel PPU. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es 
troba previst en el document. 

Estat de desenvolupament 

No es té constància que s’hagi aprovat el planejament derivat ni els documents de gestió. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
g) Fomentar la misticitat d’usos dels teixits urbans.
h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se d'un nucli estructurant que, per les 
condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. 
Quantitativament, l'aplicació d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 ha, s’aplica un factor de correcció a 
l’alça per tractar-se d’un nucli menor (Normes d’ordenació territorial, article 3.15). 

El PTMB també preveu la implantació d’una nova estació de ferrocarril en l’extrem oest de l’àmbit, a tal efecte ki 
seria d’aplicació l’estratègia de nova centralitat. 

Noves centralitats urbanes, per a aquelles noves peces urbanes que, tenint unes bones condicions 
d’accessibilitat global, poden assolir un paper de centre urbà al servei d’àmbits territorials més grans. El 
Pla fixa per al desenvolupaments els criteris següents: els aprofitaments s’han definir segons les 
necessitats del seu entorn urbà, el veïnatge amb els espais oberts i el seu nivell d’accessibilitat. Els 
sectors afectats han de tenir, com a mínim, un coeficient d’edificabilitat mínim del 0,6. Aquest mínim no 
s’ha d’aplicar obligatòriament al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament urbanístic que 
forma part del sector. Els usos tindran una capacitat d’atracció i un abast territorial proporcionats al nivell 
d’accessibilitat del node, més alt als principals intercanviadors de transport públic que a la resta de 
nodes del sistema de transport públic. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
Relacionar els espais verds urbans amb els espais oberts circumdants, formant xarxes i franges 
connectores com ara les anomenades vies verdes. Més enllà dels itineraris definits en l’objectiu de 
qualitat paisatgística 5 (vegeu capítol 13), convé crear itineraris paisatgístics de caràcter local que, a 
partir de la xarxa de camins rurals, enllacin espais agrícoles naturals i urbans. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es 
concreta el següent: 
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7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions  

En resum, al sector PPU5 La Granja II no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,25

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 1,69

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 4.225

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-6PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data: 07/03/2017

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 100

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 3 | PPU6 - La Bòbila II

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sitges

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció PPU6 - La Bòbila II

Creixement moderat

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 3 | PPU6 - La Bòbila II 

El sector se situa en contigüitat amb el nucli de Sitges, al nord d’aquest. El seu entorn és urbà residencial. Limita 
al nord amb el sectors PPU7 Camí de la Fita no desenvolupat, a l’est amb el sector urbanitzable PPU 3  Camí de 
ca l’Antoniet ja desenvolupat, al sud amb sòl urbà consolidat residencial i l’oest amb el passeig de la Tramuntana, 
que és el carrer d’accés a l’autopista, que el separa de sòl urbà consolidat residencial. L’accessibilitat al sector es 
bona a través del passeig esmentat i la xarxa urbana dels sector que hi confronten. 

Morfològicament, els sòls són planers, tenen una geometria regular. No s’aprecia cap curs d’aigua en el seu àmbit 
ni confrontant. Els terrenys majoritàriament són camps erms. Els terrenys no tenen una exposició visual llunyana. 

Segons la Modificació puntal del POUM en sector PPU6, aprovada i publicada el 13 de setembre de 2016, 
l'objectiu del sector és crear un sector comercial. El PPU del sector, aprovat i publicat el 7 de març de 2017, 
desenvolupa les previsions de la modificació esmentada. L’àmbit té una superfície de 1,69 ha; els usos admesos 
són comercial i estació de servei, i una edificabilitat bruta de 0,25 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 4.225 
m2. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipament i vialitat amb un 
total del 58,7% del sòl. Les condicions d’ordenació són edificació aïllada.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El PPU aprovat fixa un termini 
de 2 anys per a l’execució de les obres d’urbanització, des de la publicació de l’aprovació del pla parcial.  

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini de 2 anys corresponent a la urbanització del sector, fixat pel planejament urbanístic vigent en 
el Pla d’etapes, s’ha superat a bastament el present PDU considera adequat revisar el sector en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
g) Fomentar la misticitat d’usos dels teixits urbans.
h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se d'un nucli estructurant que, per les 
condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. 
Quantitativament, l'aplicació d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 ha, s’aplica un factor de correcció a 
l’alça per tractar-se d’un nucli menor (Normes d’ordenació territorial, article 3.15). 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
Relacionar els espais verds urbans amb els espais oberts circumdants, formant xarxes i franges 
connectores com ara les anomenades vies verdes. Més enllà dels itineraris definits en l’objectiu de 
qualitat paisatgística 5 (vegeu capítol 13), convé crear itineraris paisatgístics de caràcter local que, a 
partir de la xarxa de camins rurals, enllacin espais agrícoles naturals i urbans. 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es 
concreta el següent: 
7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
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7.11. Promoure l’ordenació paisatgística de les activitats comercials associades a les vies d’accés als 
nuclis (tant pel que fa als edificis com a les instal·lacions adjacents i als espais d’emmagatzematge i 
exposició a l’aire lliure). 

Conclusions  

En resum, al sector PPU6 La Bòbila II no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,36

Densitat 20

Nombre d'habitatges 224

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 11,19

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 1.118

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 6

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

1

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: PDU de concreció i delimitació de la reserva de s Data 22/04/2010

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-7PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 39.155

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 93

0

0

x

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 4 | PPU7 - Camí de la Fita

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sitges

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció PPU7 - Camí de la Fita

LOF

Creixement moderat

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 4 | PPU7 - Camí de la Fita 

El sector se situa en el nucli de Sitges, al nord d’aquest. El seu entorn és urbà residencial i d’activitat econòmica. 
Limita al nord amb l’autopista C-32 que el separa del polígon industrial Mas Alba; a l’est amb el sector 
urbanitzable PPU 8 Camí de Can; al sud amb el sector urbanitzable PPU 3 Camí de ca l’Antoniet ja desenvolupat; 
i a l’oest amb el passeig de la Tramuntana, que és el carrer d’accés a l’autopista, que el separa del PPU 1 La 
Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda en execució i del PMU 12  Vallpineda Est no desenvolupat. L’accessibilitat al 
sector es bona a través del passeig esmentat i la xarxa urbana dels sector que hi confronten. 

Morfològicament els sòls són planers i tenen una geometria irregular. No s’observa cap curs d’aigua en el seu 
àmbit ni confrontant. Els terrenys majoritàriament es troben ocupats per activitats periurbanes, amb horts, 
ferrovellers, edificacions de caire residencial i altres, la resta són camps erms. Els terrenys no tenen molta 
exposició visual  llunyana. 

Segons el POUM, aprovat i publicat el 24 de maig de 2006, l'objectiu del sector és crear un sector d’habitatge de 
baixa densitat. L’àmbit té una superfície de 11,19 ha; els usos admesos són d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar, 
comercial, sanitari assistencial, associatiu, esportiu, religiós, cultural, oficines, administratiu i restauració; 
l’edificabilitat bruta és de 0,36 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 40.273 m2 dels quals 1.118 m2 d’usos no 
residencials; la densitat bruta és de 20 htg/ha, amb un nombre màxim de 224 habitatges. Així mateix, es proposa 
la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipament i vialitat amb un total del 50% del sòl. Les 
condicions d’ordenació són d’edificis de PB+2. 

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren que creua el sector per la banda nord-est en paral·lel a l’autopista C-32. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es 
troba previst atès que la sentència 959 de TSJC, de 15/12/2011, va anul·lar l’Agenda del POUM i no es té 
constància que se n’hagi aprovat un altre. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un programa d'actuació que fixi terminis per 
al desenvolupament dels sectors i els polígons, atès que han passat 15 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació i que a partir dels 12 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
g) Fomentar la misticitat d’usos dels teixits urbans.
h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana.

k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se d'un nucli estructurant que, per les 
condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. 
Quantitativament, l'aplicació d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 ha, s’aplica un factor de correcció a 
l’alça per tractar-se d’un nucli menor (Normes d’ordenació territorial, article 3.15). 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
Relacionar els espais verds urbans amb els espais oberts circumdants, formant xarxes i franges 
connectores com ara les anomenades vies verdes. Més enllà dels itineraris definits en l’objectiu de 
qualitat paisatgística 5 (vegeu capítol 13), convé crear itineraris paisatgístics de caràcter local que, a 
partir de la xarxa de camins rurals, enllacin espais agrícoles naturals i urbans. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es 
concreta el següent: 
7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
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perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions  

En resum, al sector PPU7 Camí de la Fita no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,70

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 3,90

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 27.293

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 12

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

2

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: PDU de concreció i delimitació de la reserva de s Data 22/04/2010

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-8PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 87

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 5 | PPU8 - Camí de Can

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sitges

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció PPU8 - Camí de Can

LOF

Creixement moderat

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 5 | PPU8 - Camí de Can 

El sector se situa en contigüitat amb el nucli de Sitges, al nord-est d’aquest. El seu entorn és residencial i 
d’equipaments i sòls urbanitzables. Limita al nord amb l’autopista C-32 que el separa del SNU dins la categoria 
d’espais oberts de protecció especial del PTMB; a l’est i sud amb sòl urbà consolidat; i a l’oest amb el sector PPU 
7 Camí de la Fita no desenvolupat. L’accessibilitat al sector es farà a través de la xarxa de vialitat urbana del barri 
de Molins. 

Morfològicament, els sòls són planers i tenen una geometria regular. Creua l’àmbit un curs d’aigua anomenat 
Fondo de la Pastera en sentit nord-oest sud-est. Els terrenys majoritàriament es troben ocupats per activitats 
periurbanes, amb horts, ferrovellers i altres, la resta són camps erms. Els terrenys tenen molta exposició visual 
des de l’autopista C-32. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és crear un sector industrial i de serveis. L’àmbit té 
una superfície de 3,9 ha; els usos admesos són: industrials (1a i 2a categoria), hoteler, oficines, administratiu, 
cultural, associatiu, educatiu, esportiu, aparcament, restauració i estació de servei; l’edificabilitat bruta és de 0,7 
m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 27.293 m2. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics 
concretats en zona verda, equipament i vialitat amb un total del 35% del sòl. Les condicions d’ordenació són de 
naus entremitgeres. 

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren que creua el sector per la banda nord-est en paral·lel a l’autopista C-32. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es 
troba previst atès que la sentència 959 de TSJC, de 15/12/2011, va anul·lar l’Agenda del POUM i no es té 
constància que se n’hagi aprovat un altre. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un programa d'actuació que fixi terminis per 
al desenvolupament dels sectors i els polígons, atès que han passat 15 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació i que a partir dels 12 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
g) Fomentar la misticitat d’usos dels teixits urbans.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se d'un nucli estructurant que, per les 
condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. 
Quantitativament, l'aplicació d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 ha, s’aplica un factor de correcció a 
l’alça per tractar-se d’un nucli menor (Normes d’ordenació territorial, article 3.15). 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
Relacionar els espais verds urbans amb els espais oberts circumdants, formant xarxes i franges 
connectores com ara les anomenades vies verdes. Més enllà dels itineraris definits en l’objectiu de 
qualitat paisatgística 5 (vegeu capítol 13), convé crear itineraris paisatgístics de caràcter local que, a 
partir de la xarxa de camins rurals, enllacin espais agrícoles naturals i urbans. 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es 
concreta el següent: 
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7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.11. Promoure l’ordenació paisatgística de les activitats comercials associades a les vies d’accés als 
nuclis (tant pel que fa als edificis com a les instal·lacions adjacents i als espais d’emmagatzematge i 
exposició a l’aire lliure). 

Conclusions  

En resum, al sector PPU8 Camí de Can no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb 
el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,29

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbà

Superfície (ha) 3,47

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 10.063

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 38

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

1

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-28PMU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data: 16/05/2011

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 62

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 6 | PMU15 - Dotacions Vallbona

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de les Botigues de Sitges

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Delta del Llobregat

Risc 
químic

Descripció PMU15 - Dotacions Vallbona

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 6 | PMU15 - Dotacions Vallbona 

El sector se situa en el nucli de les Botigues de Sitges entre les urbanitzacions Garraf II i Rat Penat. El seu entorn 
són sòls urbans  i no urbanitzables amb usos residencials i sòls erms. Limita al  nord amb sòl no urbanitzable 
costaner C2 del PDUSC I; a l’est amb el PAU 24 Dotacions Garraf II; i al sud i a l’oest amb sòl urbà de les 
urbanitzacions esmentades. L’accessibilitat es produirà des de la xarxa viària de la urbanització. 

Morfològicament, els sòls ocupen una antiga pedrera, tant la part plana de l’explotació com els vessants del 
terraplenat producte del procés de reblert de l’antiga pedrera amb pendents  molt superiors al 20%; l’àmbit té una 
geometria irregular. Els terrenys actualment són erms i tenen una gran exposició visual llunyana des de la costa. 
No s’aprecia cap curs d’aigua dins el seu àmbit. 

El planejament urbanístic vigent és la Modificació puntual X del POUM de Sitges equipaments públics dotacions 
Vallbona, aprovada i publicada el 16 de maig 2011. Segons aquest document l'objectiu del sector és l’obtenció 
d’uns equipaments públics i generar un vial que enllaci el carrer Pic del Martell en la urbanització Rat Penat, fins 
al carrer del Morro Curt a la urbanització Cova Fumada, a través del PMU 15 i del PAU 24 per les cotes altes del 
territori. L’àmbit té una superfícies de 3,47 ha; els usos admesos són hoteler i dotacions sanitàries privades; 
l’edificabilitat bruta és del 0,29 m2st/m2s, que implica un sostre total privat de 10.063m2, dels quals 5.120 m2 es 
destinaran a ús hoteler. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, 
equipaments i vialitat, amb un total del 75% del sòl. L’ordenació es fixa amb edificis de PB+3 (13 m ARM), dues 
plantes en substitució de terres.  

El posterior PMU 15 Dotacions Vallbona, aprovat i publicat el 14 d’octubre de 2016, va respectar tots els 
paràmetres de la modificació esmentada. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El PMU fixa els terminis 
d’aprovació del projecte de reparcel·lació i de les obres d’urbanització en sis anys des de la publicació de la 
Modificació puntual X del POUM de Sitges, i un cop aprovats els documents de gestió esmentats s’haurà 
d’urbanitzar en 18 mesos. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat en el pla d'etapes pel planejament derivat vigent de 8 anys per al desenvolupament del 
sector, des de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual X del POUM, s’ha superat a bastament, el present 
PDU considera adequat revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial.  

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 

1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.-... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector té un risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector molt proper al PEIN Massís del Garraf, amb gran exposició visual. Afectació a AIFF_Aquila 
fasciata. Possible nidificació espècies protegides (Monticola solitarius). 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 
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Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Delta del Llobregat es determina el 
següent: 

11.3 Uns creixements dels assentaments urbans de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Sitges i Viladecans ordenats i que no comprometin els valors del paisatge que els acull, ni 
els valors dels espais circumdants. 
11.4 Unes àrees especialitzades d’activitat d’ús industrial, logístic, comercial d’oci o altres terciaris 
dissenyades tenint en compte la integració en l’entorn. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge del Delta del Llobregat es concreta el 
següent: 

11.14 Mantenir la compacitat dels nuclis urbans de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, les Botigues de Sitges i Viladecans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels accessos i perifèries residencials i industrials així 
com la permeabilitat i la relació entre la ciutat i el tram urbà del connector fluvial. 
11.18 Afavorir actuacions o estratègies per millorar la integració paisatgística de les zones perimetrals 
de les poblacions i dels polígons industrials 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl  

Els sòls del PMU 15 Dotacions Vallbona no han estat objecte de transformació urbanística un cop abandonada 
l’activitat extractiva. Així, s’ha constatat en visita de camp que l’àmbit no es troba consolidat per l’edificació en les 
dues terceres parts i l’ús actual del sòls són terrenys erms. La continuïtat amb el sòl rural de l’entorn és franca, 
però es produeix per l’antic front d’explotació de manera que topogràficament hi ha un tall, si bé en usos no hi ha  
cap diferència remarcable.  

Pel que fa als serveis, no s’aprecien xarxes d’aigua, electricitat, clavegueram ni telefonia que donin servei a 
l’àmbit; ni es pot observar que s’hagi obert el carrer que donarà accés al sòl privat. És a dir, no s’observen les 
xarxes de serveis amb les característiques adequades per servei als usos que el planejament urbanístic municipal 
preveu que s’hi poden implantar. 

En resum, els terrenys no tenen les condicions de sòl urbà que estableix la legislació urbanística vigent, fixades 
als articles 26 i subsegüents del TRLUC, i com s'ha pogut comprovar els sòls es troben en la situació de sòl rural 
d’acord amb la legislació bàsica de sòl. Consegüentment, la valoració es proposa com si fos un àmbit de sòl 
urbanitzable.  

Conclusions  

En resum, al sector PMU15 Dotacions Vallbona li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,13

Densitat 5

Nombre d'habitatges 7

Classificació del sòl Sòl urbà

Superfície (ha) 1,31

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 96

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

2

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-UA7

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 1.694

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 4

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 7 | PAU7 - Rat Penat Sant Crist II

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de les Botigues de Sitges

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Garraf

Risc 
químic

Descripció PAU7 - Rat Penat Sant Crist II

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PARCEL.LARI CADASTRAL PLANEJAMENT
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08270 - 7 | PAU7 - Rat Penat Sant Crist II 

El polígon se situa en el nucli de les Botigues de Sitges i en la part nord de la urbanització Rat Penat. El seu 
entorn són sòls no urbanitzables urbans, amb usos residencials i sòl erm. Limita a l’oest amb sòl no urbanitzable 
dins la categoria d’espais oberts de protecció especial i al nord, a l’est i al sud amb la urbanització esmentada. 
L’accessibilitat es produirà des de la xarxa de la urbanització existent.  

Morfològicament, els sòls són una vessant en sentit oest-est amb pendents superiors al 20% en la totalitat de 
l’àmbit; l’àmbit té una geometria regular. Els terrenys són majoritàriament erms, o matollars, i tenen una exposició 
visual elevada. El seu límit nord és un curs d’aigua innominat de curt recorregut. 

Segons POUM, aprovat i publicat el 24 de maig de 2006, l'objectiu del polígon és generar un vial que enllaci el 
carrer Cristina Güell amb el carrer Cristina Morenés. L’àmbit té una superfícies de 1,31 ha; els usos admesos són 
habitatge aïllat unifamiliar; l’edificabilitat bruta és del 0,13 m2st/m2s, que implica un sostre total privat de 1.694 m2; 
la densitat és de 5 htg/ha que implica 7 habitatges. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics 
concretats en zona verda,  i vialitat amb un total del 60% del sòl. Les condicions d’ordenació preveuen edificis de 
PB+1 (7 m ARM). 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El sistema de gestió és el de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es troba previst atès que la 
sentència 959 de TSJC, de 15/12/2011, va anul·lar l’Agenda del POUM i no es té constància que se n’hagi 
aprovat un altre. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un programa d'actuació que fixi terminis per 
al desenvolupament dels sectors i els polígons, atès que han passat 15 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació i que a partir dels 12 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial. 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 

que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector a 50m del PEIN Massís del Garraf actualment ocupat per hàbitat d'interès per la conservació 
(VGIN 6 i grau d'amenaça 4), format per brolles o garrigues envaïdes per càrritx i màquies i garrigues 
amb margalló. Correspon a l'HIC_5330. Afectació a AIFF_Aquila fasciata,  

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
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OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Delta del Llobregat es determina el 
següent: 

11.3 Uns creixements dels assentaments urbans de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Sitges i Viladecans ordenats i que no comprometin els valors del paisatge que els acull, ni 
els valors dels espais circumdants. 
11.4 Unes àrees especialitzades d’activitat d’ús industrial, logístic, comercial d’oci o altres terciaris 
dissenyades tenint en compte la integració en l’entorn. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge del Delta del Llobregat es concreta el 
següent: 

11.14 Mantenir la compacitat dels nuclis urbans de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, les Botigues de Sitges i Viladecans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels accessos i perifèries residencials i industrials així 
com la permeabilitat i la relació entre la ciutat i el tram urbà del connector fluvial. 
11.18 Afavorir actuacions o estratègies per millorar la integració paisatgística de les zones perimetrals 
de les poblacions i dels polígons industrials 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl  

Els sòls del PAU 7 Rat Penat–Sant Crist no han estat objecte de transformació urbanística. Així, s’ha constatat en 
visita de camp que l’àmbit no es troba consolidat per l’edificació en les dues terceres parts i l’ús actual del sòls és 
d’erms i forestal. La continuïtat amb el sòl rural de l’entorn és franca i en forma part en l’estat actual. 

Pel que fa als serveis, no s’aprecien xarxes d’aigua, electricitat, clavegueram ni telefonia que donin servei a 
l’àmbit; ni es pot observar que s’hagi obert el carrer que donarà accés al sòl privat. És a dir, no s’observen les 
xarxes de serveis amb les característiques adequades per servei als usos que el planejament urbanístic municipal 
preveu que s’hi poden implantar. 

En resum, els terrenys no tenen les condicions de sòl urbà que estableix la legislació urbanística vigent, fixades 
als articles 26 i subsegüents del TRLUC, i com s'ha pogut comprovar els sòls es troben en la situació de sòl rural 
d’acord amb la legislació bàsica de sòl. Consegüentment, la valoració es proposa com si fos un àmbit de sòl 
urbanitzable. 

Conclusions  

En resum, al polígon PAU7 Rat Penat–Sant Crist li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,22

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbà

Superfície (ha) 2,17

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 4.774

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 37

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

3

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-UA22

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 61

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 8 | PAU22 - Assistencial Garraf II

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de les Botigues de Sitges

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Delta del Llobregat

Risc 
químic

Descripció PAU22 - Assistencial Garraf II

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar II  FITXES | 

08270 - 8 | PAU22 - Assistencial Garraf II 

El polígon se situa en el nucli de les Botigues de Sitges i en continuïtat amb la urbanització Garraf II. El seu entorn 
són terrenys erms i  residencials. Limita al nord-est amb el Parc natural del Garraf; al nord-oest amb sòl no 
urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del PTMB; al sud-est amb la urbanització 
esmentada; i al sud-oest amb el PAU 24 Dotacions Garraf II per desenvolupar. L’accessibilitat es produirà des de 
la xarxa viària de la urbanització. 

Morfològicament, els sòls ocupen una antiga pedrera tant la part plana explotada com els fronts d’explotació, 
aquests darrers pendents molt superiors al 20%; l’àmbit té una geometria irregular. Els terrenys, actualment són 
majoritàriament erms si bé en el límit est hi ha petita pineda i confrontant als habitatges hi ha implantada un espai 
de lleure urbà (pista de bàsquet). No s’aprecia cap curs d’aigua dins el seu àmbit i el torrent de l’Aigua Puda que 
ve del nord es troba entubat just a l’inici del sòl urbà al límit est del polígon. L’àmbit té poca exposició visual 
llunyana. 

Segons el POUM, aprovat i publicat el 24 de maig de 2006, l'objectiu del polígon és implantar un equipament 
privat de tipus assistencial i la cessió de la zona verda en el límit nord, confrontant amb el Parc natural i en els 
terrenys amb més pendent. L’àmbit té una superfície de 2,17 ha; els usos admesos són dotacionals; l’edificabilitat 
bruta és de 0,22 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 4.774 m2.  Es proposa una ordenació amb edificis de 
PB+2 (10,5 m ARM) com a màxim. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es 
troba previst atès que la sentència 959 de TSJC, de 15/12/2011, va anul·lar l’Agenda del POUM i no es té 
constància que se n’hagi aprovat un altre. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un programa d'actuació que fixi terminis per 
al desenvolupament dels sectors i els polígons, atès que han passat 15 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació i que a partir dels 12 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial.  

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 

1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 
integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 

racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat 
o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de
substitució en els termes establerts en aquest apartat.

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Àmbits adjacents al PEIN_Massís del Garraf, amb gran exposició visual.  Afectació AIFF_Aquila 
fasciata. Possible nidificació espècies protegides (Monticola solitarius). 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector té un risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 
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En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Delta del Llobregat es determina el 
següent: 

11.3 Uns creixements dels assentaments urbans de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Sitges i Viladecans ordenats i que no comprometin els valors del paisatge que els acull, ni 
els valors dels espais circumdants. 
11.4 Unes àrees especialitzades d’activitat d’ús industrial, logístic, comercial d’oci o altres terciaris 
dissenyades tenint en compte la integració en l’entorn. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge del Delta del Llobregat es concreta el 
següent: 

11.14 Mantenir la compacitat dels nuclis urbans de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, les Botigues de Sitges i Viladecans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels accessos i perifèries residencials i industrials així 
com la permeabilitat i la relació entre la ciutat i el tram urbà del connector fluvial. 
11.18 Afavorir actuacions o estratègies per millorar la integració paisatgística de les zones perimetrals 
de les poblacions i dels polígons industrials 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl  

Els sòls del PAU 22 Assistencial Garraf II no han estat objecte de transformació urbanística un cop abandonada 
l’activitat extractiva. Així, s’ha constatat en visita de camp que l’àmbit no es troba consolidat per l’edificació en les 
dues terceres parts i l’ús actual del sòls és d’erms a excepció de la part més propera al sòl urbà que s’ha 
urbanitzat amb un petit espai lliure. La continuïtat amb el sòl rural de l’entorn és franca, però es produeix per 
l’antic front d’explotació de manera que topogràficament hi ha un tall, si bé en usos no hi ha  cap diferència 
remarcable.  

Pel que fa als serveis, no hi ha xarxes d’electricitat, clavegueram i telefonia que donin servei a l’àmbit; sí que es 
pot observar en el vial d’accés a l’antiga activitat, que conformarà el nou carrer urbà,  les d’enllumenat públic si bé 
es troben en mal estat i que, en cap cas, són les necessàries per donar servei als usos que el planejament 
urbanístic municipal preveu que s’hi poden edificar.  

En resum, els terrenys no tenen les condicions de sòl urbà que estableix la legislació urbanística vigent, fixades 
als articles 26 i subsegüents del TRLUC, i com s'ha pogut comprovar els sòls es troben en la situació de sòl rural 
d’acord amb la legislació bàsica de sòl. Consegüentment, la valoració es proposa com si fos un àmbit de sòl 
urbanitzable.  

Conclusions  

En resum, al polígon PAU22 Assistencial Garraf II li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,10

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbà

Superfície (ha) 7,36

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 7.483

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 27

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

3

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-UA24

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 72

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 9 | PAU24 - Dotacions Garraf II

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de les Botigues de Sitges

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Delta del Llobregat

Risc 
químic

Descripció PAU24 - Dotacions Garraf II

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 9 | PAU24 - Dotacions Garraf II 

El polígon se situa en el nucli de les Botigues de Sitges i en continuïtat amb la urbanització Garraf II. El seu entorn 
és urbà oi no urbanitzable amb usos residencials i sòl erm. Limita al nord-est amb el PAU 22 Assistencial Garraf 
II, al nord-oest i oest amb el Parc natural del Garraf, al sud amb el PMU 15 Dotacions Vallbona, no desenvolupat, i 
a l’est amb la urbanització esmentada. L’accessibilitat es produirà des de la xarxa viària de la urbanització. 

Morfològicament, els sòls ocupen una antiga pedrera tant la part plana com els fronts d’explotació amb pendents 
molt superiors al 20%; l’àmbit té una geometria irregular. Els terrenys són majoritàriament erms si bé en el sud hi 
ha una petita edificació de la instal·lació extractiva antiga. No s’aprecia cap curs d’aigua dins el seu àmbit. Els 
terrenys no tenen una exposició visual llunyana. 

Segons el POUM, aprovat i publicat el 24 de maig de 2006, l'objectiu del polígon és generar un vial que enllaci el 
carrer Pic del Martell en la urbanització Rat Penat, a través del PMU 15 Vallbona, fins al carrer del Morro Curt a la 
urbanització Cova Fumada per les cotes altes del territori. L’àmbit té una superfície de 7,36 ha; els usos són 
equipament privats, esportiu i educatiu; l’edificabilitat bruta és del 0,1 m2st/m2s, que implica un sostre total privat 
de 7.483 m2, dels quals 5.000 m2 es destinaran a equipament educatiu. Així mateix, es proposa la cessió dels 
sistemes públics concretats en zona verda, equipaments, vialitat, i protecció de sistemes, amb un total del 29% 
del sòl. Les condicions d’ordenació són amb edificis de PB+1 (7 m ARM) 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es 
troba previst atès que la sentència 959 de TSJC, de 15/12/2011, va anul·lar l’Agenda del POUM i no es té 
constància que se n’hagi aprovat un altre. 

Com a càrrega externa té la urbanització del vial del PAU 13 Garraf II-Sector Ginesta. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un programa d'actuació que fixi terminis per 
al desenvolupament dels sectors i els polígons, atès que han passat 15 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació i que a partir dels 12 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial. 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 

en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Àmbits adjacents al PEIN_Massís del Garraf, amb gran exposició visual.  Afectació AIFF_Aquila 
fasciata. Possible nidificació espècies protegides (Monticola solitarius). 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector té un risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 
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En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Delta del Llobregat es determina el 
següent: 

11.3 Uns creixements dels assentaments urbans de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Sitges i Viladecans ordenats i que no comprometin els valors del paisatge que els acull, ni 
els valors dels espais circumdants. 
11.4 Unes àrees especialitzades d’activitat d’ús industrial, logístic, comercial d’oci o altres terciaris 
dissenyades tenint en compte la integració en l’entorn. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge del Delta del Llobregat es concreta el 
següent: 

11.14 Mantenir la compacitat dels nuclis urbans de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, les Botigues de Sitges i Viladecans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels accessos i perifèries residencials i industrials així 
com la permeabilitat i la relació entre la ciutat i el tram urbà del connector fluvial. 
11.18 Afavorir actuacions o estratègies per millorar la integració paisatgística de les zones perimetrals 
de les poblacions i dels polígons industrials 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl 

Els sòls del PAU 24 Dotacions Garraf II no han estat objecte de transformació urbanística un cop abandonada 
l’activitat extractiva. Així, s’ha constatat en visita de camp que l’àmbit no es troba consolidat per l’edificació en les 
dues terceres parts i l’ús actual del sòls és d’erms a excepció de la petita i antiga edificació de l’activitat extractiva. 
La continuïtat amb el sòl rural de l’entorn és franca, però es produeix per l’antic front d’explotació de manera que 
topogràficament hi ha un tall, si bé en usos no hi ha  cap diferència remarcable.  

Pel que fa als serveis, no hi ha xarxes d’electricitat, clavegueram i telefonia que donin servei a l’àmbit; sí que es 
pot observar en el vial d’accés a l’antiga activitat, que conformarà el nou carrer urbà,  les d’enllumenat públic si bé 
es troben en mal estat i que, en cap cas, són les necessàries per donar servei als usos que el planejament 
urbanístic municipal preveu que s’hi poden edificar.  

En resum, els terrenys no tenen les condicions de sòl urbà que estableix la legislació urbanística vigent, fixades 
als articles 26 i subsegüents del TRLUC, i com s'ha pogut comprovar els sòls es troben en la situació de sòl rural 
d’acord amb la legislació bàsica de sòl. Consegüentment, la valoració es proposa com si fos un àmbit de sòl 
urbanitzable. 

Conclusions 

En resum, al polígon PAU24 Dotacions Garraf II li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,10

Densitat 4

Nombre d'habitatges 16

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 3,89

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 1

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

22

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-9PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 3.893

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 78

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 10 | PPU9 - Passeig Quint Mar

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Nord

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Garraf

Risc 
químic

Descripció PPU9 - Passeig Quint Mar

Reducció-Extinció

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PARCEL.LARI CADASTRAL PLANEJAMENT
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08270 - 10 | PPU9 - Passeig de Quint Mar 

El sector se situa aïllat del nucli urbà, al nord-est d’aquest, i en contigüitat a la urbanització Quint Mar. El seu 
entorn és majoritàriament no urbanitzable amb usos agrícoles i forestals, a excepció de la partió que confronta 
amb las urbanització esmentada, en sòl urbà. Limita a l’est amb la urbanització esmentada; a l’oest i al sud amb 
sòl no urbanitzable costaner C3 del PDUSC I; al nord amb sòl no urbanitzable amb la categoria de protecció 
especial del PTMB. L’accessibilitat al sector és realitzarà des de l’accés a la urbanització consolidada de Quint 
Mar. 

Morfològicament, els sòls són planers, tenen una geometria regular. No es detecta cap curs d’aigua en l’àmbit. 
L’estat actual és forestal i camps erms. Els terrenys tenen una poca exposició visual llunyana. 

Segons POUM, aprovat i publicat el 24 de maig de 2006, l'objectiu del sector és crear una ciutat residencial de 
baixa densitat i dignificar l’entrada a la urbanització Quint de Mar. L’àmbit té una superfície de 3,89 ha; els usos 
admesos són residencials unifamiliars o en filera; l’edificabilitat bruta és de 0,10 m2st/m2s, que implica un sostre 
màxim de 3.893 m2; la densitat és de 4 htg/ha, amb un nombre màxim de 16 habitatges. Així mateix, es proposa 
la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i vialitat amb un total del 50% del sòl.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es 
troba previst atès que la sentència 959 de TSJC, de 15/12/2011, va anul·lar l’Agenda del POUM i no es té 
constància que se n’hagi aprovat un altre. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un programa d'actuació que fixi terminis per 
al desenvolupament dels sectors i els polígons, atès que han passat 15 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació i que a partir dels 12 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

En data 6 d’agost de 2020, la CTUPE va emetre un informe desfavorable al PPU del sector en el tràmit de l’article 
87 del TRLU. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial  amb l’estratègia específica de 
reducció o extinció. S’assenyala en aquelles àrees previstes pel planejament urbanístic, i fins i tot existents, que 
comporten una extrema contradicció amb els criteris de planejament territorial, en les quals, ja sigui pel seu escàs 
grau de consolidació o per la gran afectació dels valors territorials que comporten, es considera socialment 
rendible abordar la seva reducció o extinció. Sempre que sigui possible, el planejament urbanístic ha d’optar per 
l’extinció de les àrees especialitzades assenyalades. En cas contrari, s’ha d’aplicar la reducció màxima possible 
en cada cas. 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector ocupat per pinedes amb sotabosc de màquies o garrigues, corresponents als HIC 9540, 5330 i 
6220*. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
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Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
Relacionar els espais verds urbans amb els espais oberts circumdants, formant xarxes i franges 
connectores com ara les anomenades vies verdes. Més enllà dels itineraris definits en l’objectiu de 
qualitat paisatgística 5 (vegeu capítol 13), convé crear itineraris paisatgístics de caràcter local que, a 
partir de la xarxa de camins rurals, enllacin espais agrícoles naturals i urbans. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Garraf es determina el següent: 
5.5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte 
visual. 

Conclusions  

En resum, al sector PPU9 Passeig de Quint Mar li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

50



Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,32

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 7,71

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 25.000

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

6

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: UTR-CE 154b Pars Aquàtic - PDU de concreció i d Data 16/06/2005

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-12PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 10/03/2021

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 94

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 11 | PPU12 - Parc de les Arts 2

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Nord

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Garraf

Risc 
químic

Descripció PPU12 - Parc de les Arts 2

PDUSC-1 - LOF

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 11 | PPU 12 - Parc de les Arts 2 

El sector se situa en contigüitat amb el nucli de Sitges, al l’est d’aquest. El seu entorn és urbà consolidat amb 
usos residencials  i d’activitat econòmica en sòl urbà no consolidat i no desenvolupat. Limita al nord i nord-oest 
amb fondo de les Oliveres que el separa del PMU 4 Pou Perdut; a l’est amb la urbanització Llevantina; al sud-est 
amb sòl no urbanitzable costaner C2 del PDUSC I; al sud-oest amb sòl que no necessàriament ha de ser no 
urbanitzable, clau CE, del PDUSC I, i amb la carretera C-31 que el separa del nucli urbà de Sitges. L’accessibilitat 
al sector es bona al situar-se confrontant a la carretera esmentada i propera a la sortida de l’autopista C-32. 

Morfològicament, els sòls són planers, tenen una geometria regular. No s’aprecia cap curs d’aigua en el seu àmbit 
si bé confronta amb el torrent esmentat. Els terrenys majoritàriament són forestals en antics camps agrícoles 
abandonats, en l’extrem nord hi ha implantat una hípica, gestionada per una Fundació, i una activitat de motocròs; 
en l’extrem sud-est hi ha implantada una activitat de venda de materials de construcció. Els terrenys tenen poca 
exposició visual llunyana. 

La CTUPE va aprovar i publicar, el 10 de març de 2021, la Modificació puntual del POUM  per tal de  fixar uns 
nous paràmetres del sector en compliment de les sentència 844 i 925 del TSJC de l’any 2010. L'objectiu del 
sector és obtenir una important reserva d’espais lliures per crear un gran parc i crear un sector de caràcter terciari. 
L’àmbit té una superfície de 7,71 ha; usos d’activitat econòmica, en concret: hoteler, residències gent gran, 
restauració, esportiu, culturals, oficines, administratiu, comercial segons legislació, associatiu; una edificabilitat 
bruta de 0,32 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 25.000 m2, dels quals com a màxim 12.500 m2 hotelers. 
Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics amb un total del 60% del sòl. Les condicions d’ordenació 
preveuen la generació d’un gran parc al llarg del torrent i al sud-oest confrontant amb el SNU costaner C2. 

D’acord amb el PDUSC I l’àmbit té la categoria de sòl urbanitzable que no necessàriament ha de passar a sòl no 
urbanitzable costaner, (clau CE), dins la UTR-CE 154-b Parc Aquàtic. El Catàleg dels àmbits del PDUSC va 
recomanar preservar l’àmbit dels aprofitaments per potenciar les possibilitats de connector ecològic. 

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren que creua el sector per la banda sud en paral·lel a la carretera C-31, i en proposa una 
estació, a cavall del sector PMU 04 Parc de les Arts 1. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es 
troba previst en el planejament. 

Estat de desenvolupament 

Atesa la data d’aprovació del document, i encara que no es fixa un període de desenvolupament cal entendre que 
es troba en període d’execució.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.

g) Fomentar la misticitat d’usos dels teixits urbans.
j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori.
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús terciari. 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El PTMB fixa a l’article 3.21 Directrius generals d’ordenació per a les àrees d’extensió  el següent: 
5.- El planejament urbanístic municipal ha d’establir mesures per tal que el creixement per extensió es 
produeixi de manera gradual i contínua respecte a l’assentament existent i es mantingui una 
proporcionalitat entre l’extensió de les àrees en procés d’urbanització i l’àrea urbana consolidada. 
Igualment, establirà mesures per tal de corregir creixements no desenvolupats en localitzacions poc 
aptes d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística, els criteris ambientals del Pla i els 
valors naturals i paisatgístics del territori. 
6.- En particular, el planejament urbanístic general ajustarà l’oferta de sòl residencial i sòl per a activitat 
econòmica d’acord amb l’estratègia assignada pel Pla segons aquest ordre de preferència: - 
Requalificació dels teixits obsolets perimetrals al centre urbà tot valorant si s’escau la possibilitat 
d’actuar preferentment en sòl urbà no consolidat. - Extensions urbanes sobre sòl urbanitzable sense 
planejament aprovat definitivament contigües al centre urbà. - Classificant noves àrees d’extensió 
urbana contigües a les anteriors. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 
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Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 
Minimitzar, en la mesura del possible, la construcció de noves àrees especialitzades en els espais 
agraris d’elevat valor productiu,...., Plana del Garraf, ... definits en l’objectiu de qualitat paisatgística 1 i 
inclosos en el mapa 9 de valors productius de la cartografia general del Catàleg. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Garraf es determina el següent: 
5.3. Uns creixements periurbans controlats, endreçats, que connectin els espais verds urbans i 
periurbans amb els corredors i sistemes d’espais lliures més pròxims. 
5.5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte 
visual. 

Conclusions  

En resum, al sector PPU 12 Parc de les Arts 2 no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,19

Densitat 1

Nombre d'habitatges 8

Classificació del sòl Sòl urbà

Superfície (ha) 13,79

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 24.000

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 23

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

8

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: UTR-CE 154b Pars Aquàtic - PDU de concreció i d Data 16/06/2005

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-17PMU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 2.800

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 70

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 12 | PMU4 - Pou Perdut - Parc de les Arts 1

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Nord

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Garraf

Risc 
químic

Descripció PMU4 - Pou Perdut - Parc de les Arts 1

PDUSC-1 - LOF

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 12 | PMU4 - Pou Perdut , Parc de les Arts 1 

El sector se situa en contigüitat amb nucli de Sitges, a l’est d’aquest, separat per la carretera C-31. El seu entorn 
és principalment urbà i urbanitzable amb usos residencials i d’activitat econòmica respectivament. Limita al nord-
est amb la urbanització Quint Mar; a l’est amb sòl no urbanitzable amb la categoria de protecció especial del 
PTMB i amb la urbanització la Llevantina; al sud amb sector urbanitzable PPU 12 Parc de les Arts 2 i a l’oest i 
nord-oest amb sòl no urbanitzable amb la categoria de sòl no urbanitzable costaner C2 del PDUSC I. 
L’accessibilitat és bona, i es produirà des de la carretera C-31. 

Morfològicament els sòls són majoritàriament planers i tenen una geometria bastant regular. S’observa que l’àmbit 
es creuat pel curs d’aigua anomenat Fondo d’en Selva o de les Oliveres, en sentit nord-est a sud-oest. Els 
terrenys, actualment, són forestal i erms en la part nord i en la part sud hi ha implantades activitats de lleure, on 
antigament hi havia el parc aquàtic, amb diverses edificacions. Els terrenys tenen una gran exposició visual des 
de les infraestructures viàries C-32 i C-31. 

Segons POUM, aprovat i publicat el 24 de maig de 2006, l'objectiu del sector és la cessió d’una gran part de sòl 
per generar un gran part conjuntament amb el PPU 12 Parc de les Arts 2. L’àmbit té una superfície de 13,79 ha; 
els usos admesos són mixtes: l’hoteler, habitatge, restauració, esportiu, culturals, administratiu, oficines, comercial 
segons legislació, associatiu; l’edificabilitat bruta és de 0,19 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 26.800 m2, 
del quals 2.800 per habitatge; la densitat és de 0,6 htg/ha, amb un nombre màxim de 8 habitatges. Així mateix, es 
proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, vialitat i protecció de sistemes amb un total del 
74% del sòl. Les condicions d’ordenació són d’edificacions de PB+2 (12m ARM). 

D’acord amb el PDUSC I l’àmbit té la categoria de sòl urbanitzable que no necessàriament ha de passar a sòl no 
urbanitzable costaner, (clau CE), dins la UTR-CE 154-b Parc Aquàtic. El Catàleg dels àmbits del PDUSC va 
recomanar preservar l’àmbit dels aprofitaments per potenciar les possibilitats de connector ecològic. 

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren que creua el sector per la banda sud en paral·lel a la carretera C-31, i en proposa una 
estació, a cavall del sector PPU 12 Parc de les Arts 2. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es 
troba previst atès que la sentència 959 de TSJC, de 15/12/2011, va anul·lar l’Agenda del POUM i no es té 
constància que se n’hagi aprovat un altre. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un programa d'actuació que fixi terminis per 
al desenvolupament dels sectors i els polígons, atès que han passat 15 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació i que a partir dels 12 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 

e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten 
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables. 
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova 
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.  
g) Fomentar la misticitat d’usos dels teixits urbans.  
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació 
eficient dels serveis. 
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.” 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús mixt.  

El PTMB fixa a l’article 3.21 Directrius generals d’ordenació per a les àrees d’extensió  el següent: 
“5.- El planejament urbanístic municipal ha d’establir mesures per tal que el creixement per extensió es 
produeixi de manera gradual i contínua respecte a l’assentament existent i es mantingui una 
proporcionalitat entre l’extensió de les àrees en procés d’urbanització i l’àrea urbana consolidada. 
Igualment, establirà mesures per tal de corregir creixements no desenvolupats en localitzacions poc 
aptes d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística, els criteris ambientals del Pla i els 
valors naturals i paisatgístics del territori. 
6.- En particular, el planejament urbanístic general ajustarà l’oferta de sòl residencial i sòl per a activitat 
econòmica d’acord amb l’estratègia assignada pel Pla segons aquest ordre de preferència: - 
Requalificació dels teixits obsolets perimetrals al centre urbà tot valorant si s’escau la possibilitat 
d’actuar preferentment en sòl urbà no consolidat. - Extensions urbanes sobre sòl urbanitzable sense 
planejament aprovat definitivament contigües al centre urbà. - Classificant noves àrees d’extensió 
urbana contigües a les anteriors.” 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
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Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits. 
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
La part nord-est afecta un àmbit de màquies i garrigues amb VGIN 6 i grau d'amenaça 4. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 
Minimitzar, en la mesura del possible, la construcció de noves àrees especialitzades en els espais 
agraris d’elevat valor productiu,...., Plana del Garraf, ... definits en l’objectiu de qualitat paisatgística 1 i 
inclosos en el mapa 9 de valors productius de la cartografia general del Catàleg. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Garraf es determina el següent: 
5.3. Uns creixements periurbans controlats, endreçats, que connectin els espais verds urbans i 
periurbans amb els corredors i sistemes d’espais lliures més pròxims. 
5.5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte 
visual. 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl 

El PMU4 Pou Perdut–Parc de les Arts 1 no ha estat objecte, majoritàriament, de transformació urbanística. Així, 
s’ha constatat en visita de camp que l’àmbit no es troba consolidat per l’edificació en les dues terceres parts i l’ús 
actual del sòls majoritàriament són de camps erms i forestal. La continuïtat amb el sòl rural de l’entorn és parcial i 
interrompuda per l’autopista C-32. 

Pel que fa als serveis, si bé en la part ocupada per les antigues instal·lacions del parc aquàtic s’aprecien la 
presència d’alguns serveis, en cap cas, són  les necessàries per donar servei als usos, que el planejament 

urbanístic municipal preveu que s’hi poden edificar, que es situen justament en fora d’aquelles instal·lacions en 
els camps erms.  

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En resum, els terrenys globalment no tenen les condicions de sòl urbà que estableix la legislació urbanística 
vigent, fixades als articles 26 i subsegüents del TRLUC, i com s'ha pogut comprovar els sòls es troben en la 
situació de sòl rural d’acord amb la legislació bàsica de sòl. Consegüentment, la valoració es proposa com si fos 
un àmbit de sòl urbanitzable.  

Conclusions 

En resum, al sector PMU 4 Pou Perdut–Parc de les Arts 1 li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, 
d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,09

Densitat 10

Nombre d'habitatges 431

Classificació del sòl Sòl urbà

Superfície (ha) 43,09

Tipus de desenvolupament Mixt

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 24/05/2006

Sostre activitat econòmica: 2.913

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 92

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

2

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08270-UA26

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sitges

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 37.079

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000
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riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 7

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08270 - 13 | PAU26 - Montgavina

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada
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12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Garraf

Risc 
químic

Descripció PAU26 - Montgavina

Reducció-Extinció

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08270 - 13 | PAU26 - Montgavina 

El polígon se situa aïllat del nucli urbà, al nord-est. El seu entorn és majoritàriament sòl no urbanitzable, amb usos 
principalment de matollar i de pinedes típiques del massís del Garraf. Limita al nord amb el Parc natural del 
Garraf; a l’est amb aquest parc i amb el sòl urbà de la urbanització Montgavina; i al sud amb la línia de ferrocarril 
que el separa del PMU 8 La Caleta de Sant Antoni i el mar; i a l’oest amb sòl no urbanitzable costaner C1, segons 
el PDUSC I, dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del PTMB. L’accessibilitat es produirà des de 
la xarxa viària de la urbanització existent. 

Morfològicament, els sòls conformen la vall a l’entorn del fondo o torrent d’en Po Robert amb un pendent superior 
al 20% en la seva totalitat, i tenen una geometria irregular. Els terrenys, actualment, tenen l’ús d’erms, matollar i 
bosc. Dins l’àmbit hi ha traces d’un camí que ha de conformar part de la vitalitat prevista pel planejament vigent. 
Els terrenys tenen una gran exposició visual llunyana. 

Segon el POUM, aprovat i publicat el 24 de maig de 2006, l'objectiu del polígon és concretar la reducció 
d’edificabilitat respecte l’anterior pla, la integració acurada de les edificacions i l’obtenció de sòl per habitatge de 
protecció i promoció pública. L’àmbit té una superfície de 43,47 ha; els usos admesos són residencials (habitatge i 
hotelers); l’edificabilitat bruta és de 0,092 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 39.972m2, dels quals 2.913m2 
per a ús hoteler i la resta habitatge; la densitat és de 10 htg/ha, amb un nombre màxim total de 431 habitatges, 
dels quals 326 habitatges de renda lliure i 105 habitatges de protecció amb un sostre de 7.618 m2, distribuïts 87 
de promoció privada i 18 de promoció pública. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats 
en zona verda, parc forestal, equipaments, vialitat i protecció de sistemes amb un total del 77% del sòl. Les 
condicions d’ordenació es regiran per l’Annex normatiu 8 del POUM i es regeixen per volumetria definida. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució no es 
troba previst atès que la sentència 959 de TSJC, de 15/12/2011, va anul·lar l’Agenda del POUM i no es té 
constància que se n’hagi aprovat un altre. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un programa d'actuació que fixi terminis per 
al desenvolupament dels sectors i els polígons, atès que han passat 15 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació i que a partir dels 12 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial  amb l’estratègia específica de 
reducció o extinció. S’assenyala en aquelles àrees previstes pel planejament urbanístic, i fins i tot existents, que 
comporten una extrema contradicció amb els criteris de planejament territorial, en les quals, ja sigui pel seu escàs 
grau de consolidació o per la gran afectació dels valors territorials que comporten, es considera socialment 
rendible abordar la seva reducció o extinció. Sempre que sigui possible, el planejament urbanístic ha d’optar per 
l’extinció de les àrees especialitzades assenyalades. En cas contrari, s’ha d’aplicar la reducció màxima possible 
en cada cas. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector té un risc geològic amb una perillositat potencial baixa. 

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector adjacent a l'espai del PEIN Massís del Garraf en la seva part nord i est. Està ocupat per hàbitats 
de valor per la biodiversitat, en gran part màquies i brolles amb VGIN 6 i grau d'amenaça 4. Valor 
connector pels gradients d'hàbitats de costa a l'interior. Comprèn part de espais de protecció especial, 
UTRC1 153, Llevantina- Montgavina segons PDUSC. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

63



 

PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar                     II  FITXES | 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Delta del 
Llobregat  en l’extrem nord, del Garraf pel que fa a la part centre, i en la de la Plana del Garraf en l’extrem sud. 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Garraf es determina el següent: 
5.5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte 
visual. 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl  

El PAU26 Montgavina no ha estat objecte de transformació urbanística. Així, s’ha constatat en visita de camp que 
l’àmbit no es troba consolidat per l’edificació en les dues terceres parts i l’ús actual del sòls és forestal i erms. La 
continuïtat amb el sòl rural de l’entorn és total, de manera que no s’aprecia cap diferència remarcable. 

Pel que fa als serveis, tot i que en la part nord hi ha l’obertura d’un camí que segueix la traça del vial previst no es 
troba urbanitzat ni s’aprecien xarxes d’aigua, electricitat, clavegueram ni telefonia que donin servei a l’àmbit, tot i 
que hi ha algun pericó en mal estat; també es pot observar una xarxa d’aigua que dona servei als habitatges 
unifamiliars aïllats existents a fora de l’àmbit pel costat sud. Pel que fa a la part sud no s’observa cap xarxa. És a 
dir, no s’observen les xarxes de serveis amb les característiques adequades per servei als usos que el 
planejament urbanístic municipal preveu que s’hi poden implantar,  

En resum, els terrenys no tenen les condicions de sòl urbà que estableix la legislació urbanística vigent, fixades 
als articles 26 i subsegüents del TRLUC, i com s'ha pogut comprovar els sòls es troben en la situació de sòl rural 
d’acord amb la legislació bàsica de sòl. Consegüentment, la valoració es proposa com si fos un àmbit de sòl 
urbanitzable. 

Conclusions  

En resum, al polígon PAU26 Montgavina li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Municipis de l’àmbit funcional del Penedès 

Garraf 

2. Sant Pere de Ribes

65



PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar II  FITXES | 66



Sant Pere de Ribes 

•••••♦ .. .... ♦·-····· .. .

• 
. 

. 
• 

•• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•. 
• 
• 
• 
• 
• 

� ..
. -···: 

·-·· � 
•
. 

Ambit exclos de la revisi6 

Ambit en revisi6 

Ambit en suspensi6 de 11· , 1cenc1es 

67



 

PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar                     II  FITXES | 

 

68



Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,32

Densitat 29

Nombre d'habitatges 454

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 15,89

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 16

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

1

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-4PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 26/01/2004

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 50.848

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 70

0

0

x

17Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 1 | SUPP 4 - Les Parellades - Can Giralt

10Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sant Pere de Ribes

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 4 - Les Parellades - Can Giralt

Creixement moderat

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PARCEL.LARI CADASTRAL PLANEJAMENT
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08231 - 1 | SUPP 4 - Les Parellades, Can Giralt 

El sector se situa en contigüitat del nucli de Sant Pere de Ribes al nord. El seu entorn és urbà i agrícola. Limita al 
nord amb la carretera C-158 que el separa del sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció 
especial del PTMB; a la resta de partions amb sòl urbà desenvolupat. L’accessibilitat al sector és a través de la 
trama urbana consolidada si bé s’ha de dir que en els extrems est i oest del sector hi ha els actuals accessos des 
de la carretera esmentada al nucli urbà. 

Morfològicament l’àmbit es troba separat en tres peces per les rieres de Vilafranca i de Begues; en la situada més 
a l’est hi ha una franja amb pendent superior al 20% que separa aquest subàmbit en dos; l’àmbit central té forma 
triangular entre les dues rieres té pendent i parcialment inundable; l’àmbit a l’est a excepció del marge de la riera 
de Vilafranca és planera; l’àmbit global del sector té una geometria irregular. Com s’ha esmentat dues rieres 
creuen l’àmbit i generen afectacions per inundabilitat de petites parts del territori, en aquest sentit cal dir que el llit 
de les rieres és molt accentuat topogràficament. Els terrenys actualment són camps de conreu en les parts 
planeres i forestals en les part amb pendent; en l’extrem oest i dins l’àmbit hi ha consolidada l’escola CEIP Les 
Parellades i el seu vial d’accés. Els terrenys tenen exposició visual des de la carretera C-158. 

Segons el PAUM, aprovat i publicat el 26 de gener de 2004, l’objectiu del sector facilitar el creixement del nucli 
urbà i obtenir els terrenys per a una zona escolar; l’àmbit té una superfície de 15,89 ha; usos residencials;  
l’edificabilitat bruta és de 0,32 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 50.848 m2; la densitat és de 29 htg/ha, 
amb un nombre màxim de 454 habitatges, dels quals 100 de protecció. Així mateix, es proposa la cessió dels 
sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i vialitat amb un total del 60% del sòl. Les condicions 
d’ordenació són d’habitatge plurifamiliar amb una alçada màxima de PB+3. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució és de 6  
anys (2003-2008). 

Estat de desenvolupament 

La CTUPE, en data 8 de maig de 2020, va emetre informe a l’Avanç de PPU del sector als efectes de l’article 
86.bis del TRLU. En aquest informe es demanava, entre altres aspectes, que es justifiques la necessitat 
d’urbanitzar atès que en el municipi hi pendents d’edificar en sòl urbanitzat més de 1.300 habitatges. 

Atès que el termini de 6 anys fixat pel PAUM vigent s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova 
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.   
h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana. 
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació 
eficient dels serveis. 
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.” 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions.  

El PTMB assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se d'un nucli estructurant que, per les 
condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. 
Quantitativament, l'aplicació d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 ha, s’aplica un factor de correcció a 
l’alça per tractar-se d’un nucli menor (Normes d’ordenació territorial, article 3.15). 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

La Llei d’urbanisme en el seu article 9 diu textualment: 
2.- En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord amb la legislació 
sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableix 
la dita legislació. En el cas que la legislació sectorial no reguli les limitacions d'ús, no es pot admetre en 
les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la 
intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl no 
urbanitzable, llevat que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les 
infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri necessàries. 
2bis.- El planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin l'execució 
dels plans sectorials que gestionin els riscos, i, en particular, ha d'adaptar-ne les determinacions al que 
estableixin aquests plans amb relació a les edificacions i els usos preexistents. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 18 de maig de 2021, el sector té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat: 
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Sector afectat lleugerament per la zona de flux preferent de la Riera de Begues. Caldrà adequar el 
sector al que disposen els articles 9 bis. Limitacions als usos en la zona de flux preferent en sòl rural i 14 
bis Limitacions als usos del sòl en zona inundable del Decret 638/2016 pel qual es modifica el RDPH. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf en la part 
nord i de la Plana del Garraf en la part sud 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions 

En resum, al sector SUPP 4 Les Parellades-Can Rigalt no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i 
llicències, d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,21

Densitat 17

Nombre d'habitatges 83

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 4,97

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 1

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

2

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-5PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data: 04/10/2008

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 10.430

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 97

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 2 | SUPP 5 - Can Mestre

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sant Pere de Ribes

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 5 - Can Mestre

Creixement moderat

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 2 | SUPP 5 - Can Mestre 

El sector se situa en contigüitat del nucli de Sant Pere de Ribes. El seu entorn és urbà i agrícola. Limita a l’oest 
amb un torrent innominat que el separa del sòl urbà; al nord amb el sòl urbà; i a l’est confronta amb la carretera C-
158 que el separa del SNU dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del PTMB. L’accessibilitat al 
sector és a través de la trama urbana consolidada. 

Morfològicament els sòls són planers; l’àmbit del sector té una geometria irregular. No s’aprecien cursos d’aigua 
en l’àmbit si bé confronta amb el torrent esmentat. Els terrenys actualment són camps de conreu. Els terrenys 
tenen exposició visual des de la carretera C-158. 

Segons el PAUM, aprovat i publicat el 26 de gener de 2004, l’objectiu del sector facilitar el creixement del nucli 
urbà; l’àmbit té una superfície de 4,97 ha; usos residencials;  una edificabilitat bruta de 0,21 m2st/m2s, que implica 
un sostre màxim de 10.429 m2; la densitat és de 17 htg/ha, amb un nombre màxim de 83 habitatges, dels quals 17 
protegits i 8 concertats. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, 
equipaments i vialitat amb un total del 60% del sòl. Les condicions d’ordenació són edificació arrenglerada de 
PB+1 (8m ARM). 

El PPU sector Can Mestre, aprovat i publicat el 4 d’octubre de 2008, va reiterar els paràmetres del PAUM, i en va 
fixar els terminis d’execució. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució és de 4 
anys des de la publicació del Pla parcial. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini de 4 anys fixat pel PPU vigent s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se d'un nucli estructurant que, per les 
condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. 
Quantitativament, l'aplicació d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 ha, s’aplica un factor de correcció a 
l’alça per tractar-se d’un nucli menor (Normes d’ordenació territorial, article 3.15). 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf en la part 
nord i de la Plana del Garraf en la part sud 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 
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7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions  

En resum, al sector SUPP 5 Can Metres no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb 
el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,21

Densitat 11

Nombre d'habitatges 205

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 19,47

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 4

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

2

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: PDU de concreció i delimitació de la reserva de s Data 22/04/2010

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-6PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 40.895

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 82

0

0

13Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 3 | SUPP 6 - Can Jove

9Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sant Pere de Ribes

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 6 - Can Jove

LOF

Creixement moderat Nova centralitat urbana

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 3 | SUPP 6 - Can Jové 

El sector se situa en contigüitat del nucli de Sant Pere de Ribes al sud, si bé separat per la riera de Ribes. El seu 
entorn és agrícola. Limita al nord amb la riera esmentada que el separa del nucli urbà; a l’est amb la carretera BV-
2113 que el separa del SUPP 17 Can Coll; al sud amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de 
protecció especial del PTMB i amb el sòl urbà de l’Hospital els Camils; a l’oest amb la carretera BV-2112 que el 
separa del sector SUPP 8 Sector tecnològic Can Puig. L’accessibilitat al sector és bona des de les carreteres 
esmentades.  

Morfològicament els terrenys són planers, tenen una geometria regular i segons la informació que es disposa en 
la part nord-est hi ha una petita àrea inundable. Els sòls actualment són camps de conreu i en una petita part 
forestals a l’entorn de Can Jové. Els terrenys no tenen exposició visual llunyana. 

Segons el PAUM, aprovat i publicat el 26 de gener de 2004, l’objectiu del sector l’obtenció de sòl per a construir 
un establiment socio-sanitari i la prolongació de la ronda sud entre les carreteres esmentades; l’àmbit té una 
superfície de 19,47 ha; ús principal residencial i soci-sanitari;  una edificabilitat bruta de 0,21 m2st/m2s, que implica 
un sostre màxim de 40.895 m2; la densitat és de 10,5 htg/ha, amb un nombre màxim de 205 habitatges, dels quals 
50 de protecció. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i 
vialitat amb un total del 60% del sòl. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució és de 6 
anys (2003-2008). 

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren confrontant al sector i una nova estació en la intersecció de la carretera BV-2113 i el 
vial de Ronda, davant l’Hospital de Sant Camil. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini de 6 anys fixat pel PAUM vigent s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB assenyala per al sector l’estratègia de Noves centralitats urbanes, per a aquelles noves peces urbanes 
que, tenint unes bones condicions d’accessibilitat global, poden assolir un paper de centre urbà al servei d’àmbits 
territorials més grans. El Pla fixa per al desenvolupaments els criteris següents: els aprofitaments s’han definir 
segons les necessitats del seu entorn urbà, el veïnatge amb els espais oberts i el seu nivell d’accessibilitat. Els 
sectors afectats han de tenir, com a mínim, un coeficient d’edificabilitat mínim del 0,6. Aquest mínim no s’ha 
d’aplicar obligatòriament al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament urbanístic que forma part del 
sector. Els usos tindran una capacitat d’atracció i un abast territorial proporcionats al nivell d’accessibilitat del 
node, més alt als principals intercanviadors de transport públic que a la resta de nodes del sistema de transport 
públic. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector amb valors de biodiversitat associats al mosaic agroforestal. Afectats pel connector ecològic 
terrestre principal El Montmell - Marmellar / El Foix / Massís del Garraf. Adjacent a la riera de Ribes, que 
té interès connector fluvial identificat al PTMB. 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 18 de maig de 2021, el sector té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat: 

Sector limítrof amb la Riera de Begues. Lleugerament afectat per la seva zona de flux preferent i zones i 
inundables per períodes de retorn de 100 i 500 anys. Caldrà adequar el sector al que disposen els 
articles 9 bis. Limitacions als usos en la zona de flux preferent en sòl rural i 14 bis Limitacions als usos 
del sòl en zona 

inundable del Decret 638/2016 pel qual es modifica el RDPH.n base a la informació disponible, es defineixen en la 
fitxa gràfica del present document les afectacions sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions 
derivades de riscos tecnològics. També es defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic 
marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té pendents superiors al 20%. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector té un risc geològic amb una perillositat potencial baixa. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf en la part 
nord i de la Plana del Garraf en la part sud 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
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Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions  

En resum, al sector SUPP 6 Can Jové li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,25

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 29,81

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 74.513

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 16

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

1

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: PDU de concreció i delimitació de la reserva de s Data 22/04/2010

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-8PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 83

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 4 | SUPP 8 - Sector tecnològic de Can Puig

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sant Pere de Ribes

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 8 - Sector tecnològic de Can Puig

LOF

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 4 | SUPP 8 -Sector tecnològic Can Puig 

El sector se situa a l’oest del nucli de Sant Pere de Ribes. El seu entorn és agrícola. Limita al sud-est amb la 
carretera BV-2112 que el separa del sector urbanitzable SUPP 6 Can Jové, i a la resta de partions amb sòl no 
urbanitzables dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del PTMB. L’accessibilitat al sector es preveu 
des de la carretera esmentada. 

Morfològicament els terrenys són planers excepte una petita part al llarg del torrent de les Esplugues que el creua 
per la meitat en sentit oest-est; l’àmbit té una geometria molt irregular. Els terrenys són camps de conreu excepte 
al nord-oest i a l’entorn del torrent que són forestals, també s’observa la presència d’una activitat de distribució i 
una altra industrial al sud-est i una pedrera a l’oest del sector. Els terrenys no tenen una exposició visual elevada. 

Segons la Revisió del PGO, aprovat i publicat el 11 de novembre de 2001, l’objectiu del sector es desenvolupar 
un sector d’un parc tecnològic d’empreses netes i integrables en el paisatge. L’àmbit té una superfície de 29,81 
ha; ús principal industrial; l’edificabilitat bruta és de 0,25 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 74.514 m2. Així 
mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i vialitat amb un total 
del 60% del sòl. Les condicions d’ordenació són que s’haurà d’establir criteris arquitectònics i d’impacte per 
garantir la integració en l’entorn. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució és de 4  
anys. 

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren que creua el sector en sentit nord-est sud-oest. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini de 4 anys fixat pel POUM vigent s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova 
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.  
 j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.  
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació 
eficient dels serveis. 
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius 
del Pla. 
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.” 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús industrial.  

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB fixa a l’article 3.21 Directrius generals d’ordenació per a les àrees d’extensió  el següent: 
5.- El planejament urbanístic municipal ha d’establir mesures per tal que el creixement per extensió es 
produeixi de manera gradual i contínua respecte a l’assentament existent i es mantingui una 
proporcionalitat entre l’extensió de les àrees en procés d’urbanització i l’àrea urbana consolidada. 
Igualment, establirà mesures per tal de corregir creixements no desenvolupats en localitzacions poc 
aptes d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística, els criteris ambientals del Pla i els 
valors naturals i paisatgístics del territori. 
6.- En particular, el planejament urbanístic general ajustarà l’oferta de sòl residencial i sòl per a activitat 
econòmica d’acord amb l’estratègia assignada pel Pla segons aquest ordre de preferència: - 
Requalificació dels teixits obsolets perimetrals al centre urbà tot valorant si s’escau la possibilitat 
d’actuar preferentment en sòl urbà no consolidat. - Extensions urbanes sobre sòl urbanitzable sense 
planejament aprovat definitivament contigües al centre urbà. - Classificant noves àrees d’extensió 
urbana contigües a les anteriors. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
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Sector situat enmig d'una plana agrícola amb valors de biodiversitat associat al mosaic agroforestal. Es 
troba afectat pel connector terrestre principal El Montmell - Marmellar / El Foix / Massís del Garraf. 
Ocupat per conreus i pinedes de pi blan amb sotabosc de màquies o garrigues, margalló, etc (VGIN 4).   

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de 21 de setembre de 2021, el sector té 
un risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf en la part 
nord i de la Plana del Garraf en la part sud 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 
Minimitzar, en la mesura del possible, la construcció de noves àrees especialitzades en els espais 
agraris d’elevat valor productiu ..., Plana del Garraf,... definits en l’objectiu de qualitat paisatgística 1 i 
inclosos en el mapa de valors productius de la cartografia general del Catàleg, (...). 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.11. Promoure l’ordenació paisatgística de les activitats comercials associades a les vies d’accés als 
nuclis (tant pel que fa als edificis com a les instal·lacions adjacents i als espais d’emmagatzematge i 
exposició a l’aire lliure). 

Conclusions 

En resum, al sector SUPP 8 Sector tecnològic Can Puig li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, 
d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,24

Densitat 13

Nombre d'habitatges 322

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 25,58

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 9

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

5

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: PDU de concreció i delimitació de la reserva de s Data 22/04/2010

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-17PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 26/01/2004

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 61.392

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 86

0

0

5Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 5 | SUPP 17 - Can Coll

3Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Sant Pere de Ribes

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 17 - Can Coll

LOF

Creixement moderat Nova centralitat urbana

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 5 | SUPP 17 - Can Coll 

El sector se situa en contigüitat del nucli de Sant Pere de Ribes al sud, si bé separat per la riera de Ribes. El seu 
entorn és urbà i agrícola. Limita al nord amb la riera esmentada que el separa del nucli urbà; a l’est amb la 
urbanització de Can Macià; al sud amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció especial 
del PTMB; a l’oest amb la carretera BV-2113 que el separa del sector SUPP 6 Can Jové. L’accessibilitat al sector 
és bona des de la carretera esmentada i des del passeig de la Circumval·lació que creua la riera amb un pont. 

Morfològicament els terrenys són planers excepte una petita part confrontant a la riera i tenen una geometria 
regular. Els sòls actualment són camps de conreu en la part situada a l’est i forestals a l’entorn de Can Coll a 
l’oest i al llarg de la riera; en l’extrem est i dins l’àmbit hi ha consolidada l’escola CEIP Riera de Ribes i el seu vial 
d’accés. Els terrenys no tenen una exposició visual elevada. 

Segons el PAUM, aprovat i publicat el 26 de gener de 2004, l’objectiu del sector és l’obtenció de sòl per a 
equipament escolar i la construcció d’una ronda entre la carretera BV-2113 i la sortida de l’autopista C-32. L’àmbit 
té una superfície de 25,58 ha; ús principal residencial i complementaris comercial i hoteler; l’edificabilitat bruta és 
de 0,24 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 61.392 m2; la densitat és de 12,6 htg/ha, amb un nombre 
màxim de 322 habitatges, dels quals 108 de protecció. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics 
concretats en zona verda, equipaments i vialitat amb un total del 60% del sòl. Les condicions d’ordenació són que 
l’ús hoteleres situarà a l’extrem sud, en la intersecció del vial de ronda i l’avinguda de l’Onze de setembre. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució és de 6 
anys (2003-2008). 

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren confrontant al sector i una nova estació en la intersecció de la carretera BV-2113 i el 
vial de Ronda, davant l’Hospital de Sant Camil. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini de 6 anys fixat pel PAUM vigent s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB assenyala l’estratègia de Noves centralitats urbanes, per a aquelles noves peces urbanes que, tenint 
unes bones condicions d’accessibilitat global, poden assolir un paper de centre urbà al servei d’àmbits territorials 
més grans. El Pla fixa per al desenvolupaments els criteris següents: els aprofitaments s’han definir segons les 
necessitats del seu entorn urbà, el veïnatge amb els espais oberts i el seu nivell d’accessibilitat. Els sectors 
afectats han de tenir, com a mínim, un coeficient d’edificabilitat mínim del 0,6. Aquest mínim no s’ha d’aplicar 
obligatòriament al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament urbanístic que forma part del sector. Els 
usos tindran una capacitat d’atracció i un abast territorial proporcionats al nivell d’accessibilitat del node, més alt 
als principals intercanviadors de transport públic que a la resta de nodes del sistema de transport públic. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector amb valors de biodiversitat associats al mosaic agroforestal. Afectats pel connector ecològic 
terrestre principal El Montmell - Marmellar / El Foix / Massís del Garraf. Adjacent a la riera de Ribes, que 
té interès connector fluvial identificat al PTMB. Presència d'un hàbitat amb VGIN 5 i grau d'amenaça 4, 
ocupat per pinedes amb sotabosc de màquies o garrigues. Correspon a l'HIC 9540 pinedes 
mediterrànies. 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 18 de maig de 2021, el sector té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat: 

Sector limítrof amb la Riera de Begues. Molt lleugerament afectat per la seva zona de flux preferent i 
zones i inundables per períodes de retorn de 100 i 500 anys. Caldrà adequar el sector al que disposen 
els articles 9 bis. Limitacions als usos en la zona de flux preferent en sòl rural i 14 bis Limitacions als 
usos del sòl en zona inundable del Decret 638/2016 pel qual es modifica el RDPH. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector té un risc geològic amb una perillositat potencial baixa. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf en la part 
nord i de la Plana del Garraf en la part sud 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
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Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1.Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2.Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.4.Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions  

En resum, al sector SUPP 17 Can Coll li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,18

Densitat 7

Nombre d'habitatges 116

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 16,51

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 83

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

22

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 58

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-15PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data: 25/09/2008

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 29.718

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 13

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 6 | SUPP 15 - Els Vinyals

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Nord

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 15 - Els Vinyals

Àrea especialitzada residencial a 
reestructurar

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 6 | SUPP 15 - Els Vinyals 

El sector se situa aïllat al nord-oest del nucli de Sant Pere de Ribes dins el Pla especial de protecció del medi físic 
i del paisatge de l’espai natural del Garraf, aprovat i publicat el 18 de febrer de 1987. El seu entorn és forestal. 
Limita a l’oest, nord i est amb XN2000 i al sud amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de 
protecció especial del PTMB. L’accessibilitat al sector és dolenta a través de camins asfaltats des de la carretera 
BV-2112. 

Morfològicament els sòls s’emplacen en els contraforts del massís del Garraf i tenen majoritàriament pendents 
superiors al 20%; l’àmbit del sector té una geometria irregular. El curs d’aigua anomenat fondo de la Ganassa 
creua l’àmbit. Els terrenys majoritàriament són forestals si bé hi ha diversos habitatges de l’anterior urbanització 
Mirador de Sitges, el vials són camins formigonats. L’àmbit té exposició visual llunyana. 

Segons el PPU els Vinyals, aprovat i publicat el 25 de setembre de 2008, el sector no té un objecte concret, si bé 
s’entén que és regularitzar una parcel·lació marginal antiga. L’àmbit té una superfície de 16,51 ha; us residencial 
amb habitatge aïllat o agrupat; l’edificabilitat bruta és de 0,18 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 29.718 
m2; la densitat és de 7 htg/ha, amb un nombre màxim de 116 habitatges. Així mateix, es proposa la cessió dels 
sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i vialitat amb un total del 61,9% del sòl. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El PPU no va fixar termini 
d’execució. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament urbanístic municipal vigent no inclou ni un pla d'etapes ni un programa d'actuació que 
fixin terminis per al desenvolupament del sector, atès que han passat 13 anys des de l’aprovació definitiva i 
publicació, s’entén que els terminis d’execució del sector s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU 
considera adequat revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“ j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.  
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius 
del Pla.  
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.” 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial.  

El PTMB inclou el sector dins Àrees especialitzades residencials a reestructurar, que s’assenyala a àmbits 
metropolitans d’ús exclusivament residencial que cal redefinir per estar diferenciats i, sovint, distanciats dels nuclis 
urbans tradicionals, formar continus de gran dimensió i baixa intensitat i estar situats en localitzacions amb 
condicions inadequades per a la residència. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector que s'endinsa dins l'espai protegit pel PEIN Massís del Garraf, envoltant-lo gairebé totalment. 
Suposa una fragmentació del PEIN i una afectació al conjunt de valors naturals. Inclòs dins l'àmbit del 
connector ecològic terrestre principal El Montmell - Marmellar / El Foix / Massís del Garraf.  
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Una part del sector està ocupat per un hàbitat amb un VGIN 6 i grau d'amenaça 4, format per Pinedes 
de pi blanc, amb sotabosc de càrritx o amb sotabosc de màquies o garrigues amb ullastre, margalló. 
L'hàbitat és coincident amb el del PEIN adjacent. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf en la part 
nord i de la Plana del Garraf en la part sud 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Garraf es determina el següent: 
5.5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte 
visual. 

Conclusions 

En resum, al sector SUPP 15 Els Vinyals li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,18

Densitat 7

Nombre d'habitatges 104

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 14,77

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 41

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

5

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-16PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 26.581

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 58

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 7 | SUPP 16 - Can Girabals

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Nord

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 16 - Can Girabals

Reducció-Extinció Àrea especialitzada residencial 
per reestructurar

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 7 | SUPP 16 - Can Girabals 

El sector se situa aïllat al nord oest del nucli de Sant Pere de Ribes dins el Pla especial de protecció del medi físic 
i del paisatge de l’espai natural del Garraf, aprovat i publicat el 18 de febrer de 1987. El seu entorn és forestal. 
Limita al nord amb la urbanització les Amèriques del municipi de Canyelles, i a la resta de partions amb sòl no 
urbanitzable inclòs a la XN2000. L’accessibilitat del sector es a traves dels carrers de la urbanització esmentada. 

Morfològicament els sòls s’emplacen en els contraforts de la vessant nord del massís del Garraf i tenen pendents 
superiors al 20% en un 50% de l’àmbit; el sector té una geometria regular. D’acord amb la cartografia dos cursos 
d’aigua creuen el sector tributaris de la riera de Canyelles (o Vilafranca) que el limita per l’est. Els terrenys 
majoritàriament són forestals, si bé hi ha diversos habitatges que conformen un inici d’urbanització amb accessos  
de camins de terra. L’àmbit té poca exposició visual llunyana. 

Segons la Revisió del PGO, aprovat el 21 de novembre de 2001, l’objecte del sector és regularitzar una 
parcel·lació marginal antiga. L’àmbit té una superfície de 14,76 ha; us residencial; l’edificabilitat bruta és de 0,18 
m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 26.581 m2; la densitat és de 7 htg/ha, amb un nombre màxim de 104 
habitatges. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i 
vialitat amb un total del 60% del sòl. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució és en 
primer quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini de 4 anys fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el les fitxes normatives 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.  
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius 
del Pla.  
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.” 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial amb l’estratègia específica de reducció 
o extinció. S’assenyala en aquelles àrees previstes pel planejament urbanístic, i fins i tot existents, que comporten 
una extrema contradicció amb els criteris de planejament territorial, en les quals, ja sigui pel seu escàs grau de 
consolidació o per la gran afectació dels valors territorials que comporten, es considera socialment rendible 

abordar la seva reducció o extinció. Sempre que sigui possible, el planejament urbanístic ha d’optar per l’extinció 
de les àrees especialitzades assenyalades. En cas contrari, s’ha d’aplicar la reducció màxima possible en cada 
cas. 

El PTMB inclou el sector dins Àrees especialitzades residencials a reestructurar, que s’assenyala a àmbits 
metropolitans d’ús exclusivament residencial que cal redefinir per estar diferenciats i, sovint, distanciats dels nuclis 
urbans tradicionals, formar continus de gran dimensió i baixa intensitat i estar situats en localitzacions amb 
condicions inadequades per a la residència. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  
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El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector adjacent al PEIN Massís del Garraf en una part important del seu perímetre, amb un valor 
connector elevat (està inclòs dins el connector terrestre principal El Montmell-Marmellar/El Foix/Massís 
del Garraf). Contribueix a la fragmentació del PEIN ja que l'espai protegit s'estreny en aquest punt per 
aquesta urbanització i per Els Vinyals. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf en la part 
nord i de la Plana del Garraf en la part sud 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Garraf es determina el següent: 
5.5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte 
visual. 

Conclusions 

En resum, al sector SUPP 16 Can Girabals li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb 
el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,09

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbà

Superfície (ha) 6,26

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 5.500

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 2

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

1

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-25PMU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 97

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 8 | B - PMU B - Mas Solers

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Oest

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció B - PMU B - Mas Solers

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PARCEL.LARI CADASTRAL PLANEJAMENT
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08231 - 8 | PMU B - Mas Solers 

El sector se situa aïllat al sud-est del nucli de Sant Pere de Ribes. El seu entorn és agrícola i forestal. Limita al 
nord amb la carretera BV-2112 que el separa del sòl urbà de Mas Solers i el PMU A Mas Solers; a la resta de 
partions limita amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del PTMB. 
L’accessibilitat al sector és a través des de la carretera esmentada i de l’avinguda Mas Soler que la connecta amb 
la carretera C-246a. 

Morfològicament els sòls són planers; l’àmbit del sector té una geometria irregular. No es detecta cap curs d’aigua 
dins l’àmbit. Els terrenys majoritàriament són forestals si bé hi ha una esplanada en l’extrem sud que servia 
d’aparcament. El sector té poca exposició visual. 

Segons el recurs administratiu (1999/9904/B/0012), estimat i publicat el 10 d’octubre de 2003, a la revisió del 
PGO, aprovada i publicada el 21 de novembre de 2001, l’àmbit té una superfície de 6,26 ha; ús esportiu i educatiu 
privats compatibles amb l’ús hoteler del sector PMU A Mas Solers; una edificabilitat bruta de 0,09 m2st/m2s, que 
implica un sostre màxim de 5.500 m2. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona 
verda, amb un total del 83% del sòl. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. No consten terminis. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou ni un pla d'etapes ni un programa d'actuació 
que fixin terminis per al desenvolupament dels polígons, atès que han passat 19 anys des de l’aprovació definitiva 
i publicació i que a partir dels 8 anys ja es podia procedir a la revisió, s’entén que els terminis d’execució del 
polígon s’han superat a bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la 
sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“ j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús d’equipaments. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Àmbits de bosc de gran rellevància per la biodiversitat en el mosaic agroforestal. En part inclòs en el 
connector terrestre principal El Montmell - Marmellar / El Foix / Massís del Garraf.   

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf en la part 
nord i de la Plana del Garraf en la part sud 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 
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7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl 

El PMU B Mas Solers no ha estat objecte de transformació urbanística. Així, s’ha constatat en visita de camp que 
l’àmbit no es troba consolidat per l’edificació en les dues terceres parts i l’ús actual del sòls és forestal. La 
continuïtat amb el sòl rural de l’entorn és total, de manera que no s’aprecia cap diferència remarcable. 

Pel que fa als serveis, no s’aprecien xarxes d’aigua, electricitat, clavegueram ni telefonia que donin servei a 
l’àmbit; ni es pot observar que s’hagi obert el carrer que donarà accés al sòl privat. És a dir, no s’observen les 
xarxes de serveis amb les característiques adequades per servei als usos que el planejament urbanístic municipal 
preveu que s’hi poden implantar.  

En resum, els terrenys no tenen les condicions de sòl urbà que estableix la legislació urbanística vigent, fixades 
als articles 26 i subsegüents del TRLUC, i com s'ha pogut comprovar els sòls es troben en la situació de sòl rural 
d’acord amb la legislació bàsica de sòl. Consegüentment, la valoració es proposa com si fos un àmbit de sòl 
urbanitzable. 

Conclusions 

En resum, al sector PMU B Els Solers li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el que 
estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,40

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 14,18

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 56.724

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 1

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

3

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-10PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 97

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 9 | SUPP 10 - Sector industrial Vilanoveta

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrea esp. Roquetes

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 10 - Sector industrial Vilanoveta

Àrea de transformació urbana 
d'interès metropolità

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 9 | SUPP 10 - Sector industrial Vilanoveta 

El sector se situa en contigüitat el polígon d’activitat econòmica Vilanoveta. El seu entorn és industrial, forestal i 
camps erms. Limita al nord-oest i al sud-oest amb el PAE esmentat; al nord-est i al sud-est amb sòl no 
urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del PTMB. L’accessibilitat al sector s’ha de fer 
a través de la xarxa viària del sòl consolidat.  

Morfològicament els sòls són planers i tenen una geometria irregular. Els terrenys són  majoritàriament camps de 
conreu, una petita part forestals i en la part oest es troben ocupat per una activitat d’aparcament d’autobusos. El 
sector té poca exposició visual.  

Segons la revisió del PGO, aprovada i publicada el 21 de novembre de 2001, l’objectiu del sector és ampliar 
l’oferta industrial ateses les bones condicions morfològiques del sòl. L’àmbit té una superfície de 14,18 ha; ús 
industrial; l’edificabilitat bruta és de 0,40 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 56.724 m2. Així mateix, es 
proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i vialitat amb un total del 68,5% 
del sòl. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució és de 4 
anys. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini de 4 anys fixat pel PGO vigent s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús industrial. 

El PTMB assenyala l’estratègia Àrees de transformació urbana d’interès metropolità, per a aquells sectors o 
conjunts de sectors de sòl urbà en procés de transformació per canvi d’ús i/o intensitat edificatòria que són 
significatius per la seva dimensió o característiques. El Pla fixa per al desenvolupaments els criteris següents: els 
aprofitaments s’han de definir segons els condicionants implícits del seu entorn urbà consolidat i/o planificat. La 
seva accessibilitat a peu, o amb mitjans de transport mecanitzat, segons els criteris establerts a l’article 3.25 de 
les Normes. El coeficient brut d’edificabilitat per a les noves àrees de transformació urbana d’interès metropolità 

que, com a mínim, ha de ser del 0,6. Aquest mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament al sòl de sistemes generals ja 
definits pel planejament urbanístic que forma part del sector. 

Així mateix el TMB inclou el sector dins una Àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar, que és per a 
aquelles àrees industrials existents, de gran extensió, ben comunicades i dotades per al transport de mercaderies 
amb les actuals infraestructures de mobilitat o amb les proposades pel Pla. La finalitat d’aquesta estratègia és el 
manteniment, millora i desenvolupament d’aquestes àrees per tal de fer-les més eficients com a peces clau del 
sistema productiu de la regió metropolitana. Les àrees assenyalades amb aquesta estratègia s’han de concretar i 
desenvolupar en el context dels plans directors urbanístics especificats al Títol V d’aquesta normativa o amb 
altres plans urbanístics intermunicipals a desenvolupar amb aquesta finalitat específica. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar. 

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Àmbit agroforestal a menys de 80 metres d'un espai del PEIN (polígon discontinu del Massís del Garraf). 
Funció amortidora dels impactes antròpics sobre aquest espai, molt pressionat per la urbanització. 
Presència d'HIC_9540, pinedes mediterrànies. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf en la part 
nord i de la Plana del Garraf en la part sud 

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
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Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 
Minimitzar, en la mesura del possible, la construcció de noves àrees especialitzades en els espais 
agraris d’elevat valor productiu ..., Plana del Garraf,... definits en l’objectiu de qualitat paisatgística 1 i 
inclosos en el mapa de valors productius de la cartografia general del Catàleg, (...). 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Conservar l’entorn Colls-Miralpeix i la platja Llarga, pel seu valor ecològic i escènic i per la seva 
funció social. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.11. Promoure l’ordenació paisatgística de les activitats comercials associades a les vies d’accés als 
nuclis (tant pel que fa als edificis com a les instal·lacions adjacents i als espais d’emmagatzematge i 
exposició a l’aire lliure). 

Conclusions  

En resum, al sector SUPP 10 Sector Industrial Vilanoveta no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i 
llicències, d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,40

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 9,66

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 38.652

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

1

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-11PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 99

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 10 | SUPP 11 - Sector industrial variant C-246

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrea esp. Roquetes

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 11 - Sector industrial variant C-24

Àrea d'extensió urbana d'interès 
metropolità

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 10 | SUPP 11 - Sector variant C-246 

El Sector SUPP 11 Sector variant C-246 se situa en contigüitat al PAE Vilanoveta. L’entorn és agrícola i industrial. 
L’àmbit limita al nord amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del PTMB; a 
l’est amb SUPP 12 Parc d’Oci, Subsector 1, no desenvolupat; al sud amb el PMU 6 Sector reconversió 
Vilanoveta, desenvolupat; i a l’oest amb el límit de terme que el separa amb el polígon industrial Torrent de Santa 
Magdalena de Vilanova i la Geltrú, desenvolupat. 

Morfològicament els terrenys són planers i tenen una geometria regular allargada. Els sòls majoritàriament són 
camps de conreu. El torrent de la Masia Nova creua l’àmbit de nord a sud. Els terrenys tenen exposició visual des 
de la carretera C-31. 

Segons la revisió del PGO, aprovada i publicada el 26 de gener de 2001, l’objectiu del sector es disposar de sòl 
industrial pel primer quadrienni. L’àmbit té una superfície de 9,66 ha; ús principal industrial, complementari 
comercial, oficina, esportiu, lleure, etc; l’edificabilitat bruta és de 0,4 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 
38.652 m2. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i 
vialitat amb un total del 60% del sòl. La condició d’ordenació haurà de connectar la C-246 i la seva variant per 
donar sortida a les Roquetes. 

El PGO va establir el sistema de gestió de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. El termini d’execució és 
d’un quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini de 4 anys fixat pel PGO vigent s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús industrial. 

El PTMB assenyala l’estratègia Àrees d’extensió urbana d’interès metropolità,  per a aquells sectors o conjunts de 
sectors de sòl urbanitzable existents o a classificar pel planejament urbanístic que per la seva dimensió, 
localització o característiques siguin d’interès metropolità. Aquesta classificació ha de respectar les restriccions 
que comporta la matriu territorial fixada pel sistema d’espais oberts i la legislació urbanística i altres legislacions 
sectorials vigents. El Pla fixa per al desenvolupaments els criteris següents: els aprofitaments s’han de definir 

segons els condicionants implícits del seu entorn urbà consolidat i/o planificat. La seva accessibilitat a peu, o amb 
mitjans de transport mecanitzat, segons els criteris establerts a l’article 3.25 de les Normes. El coeficient brut 
d’edificabilitat per a les noves àrees de transformació urbana d’interès metropolità que, com a mínim, ha de ser 
del 0,5. Aquest mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament 
urbanístic que forma part del sector. 

Així mateix el TMB inclou el sector dins una Àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar, que és per a 
aquelles àrees industrials existents, de gran extensió, ben comunicades i dotades per al transport de mercaderies 
amb les actuals infraestructures de mobilitat o amb les proposades pel Pla. La finalitat d’aquesta estratègia és el 
manteniment, millora i desenvolupament d’aquestes àrees per tal de fer-les més eficients com a peces clau del 
sistema productiu de la regió metropolitana. Les àrees assenyalades amb aquesta estratègia s’han de concretar i 
desenvolupar en el context dels plans directors urbanístics especificats al Títol V d’aquesta normativa o amb 
altres plans urbanístics intermunicipals a desenvolupar amb aquesta finalitat específica. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB fixa a l’article 3.21 Directrius generals d’ordenació per a les àrees d’extensió  el següent: 
5.- El planejament urbanístic municipal ha d’establir mesures per tal que el creixement per extensió es 
produeixi de manera gradual i contínua respecte a l’assentament existent i es mantingui una 
proporcionalitat entre l’extensió de les àrees en procés d’urbanització i l’àrea urbana consolidada. 
Igualment, establirà mesures per tal de corregir creixements no desenvolupats en localitzacions poc 
aptes d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística, els criteris ambientals del Pla i els 
valors naturals i paisatgístics del territori. 
6.- En particular, el planejament urbanístic general ajustarà l’oferta de sòl residencial i sòl per a activitat 
econòmica d’acord amb l’estratègia assignada pel Pla segons aquest ordre de preferència: - 
Requalificació dels teixits obsolets perimetrals al centre urbà tot valorant si s’escau la possibilitat 
d’actuar preferentment en sòl urbà no consolidat. - Extensions urbanes sobre sòl urbanitzable sense 
planejament aprovat definitivament contigües al centre urbà. - Classificant noves àrees d’extensió 
urbana contigües a les anteriors. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 
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Criteris paisatgístics 

El CPRMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa a la part nord i oest del 
terme, i a la Plana del Garraf pel que fa a la part sud i centre.  

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 
Minimitzar, en la mesura del possible, la construcció de noves àrees especialitzades en els espais 
agraris d’elevat valor productiu ..., Plana del Garraf,... definits en l’objectiu de qualitat paisatgística 1 i 
inclosos en el mapa de valors productius de la cartografia general del Catàleg, (...). 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Conservar l’entorn Colls-Miralpeix i la platja Llarga, pel seu valor ecològic i escènic i per la seva 
funció social. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.11. Promoure l’ordenació paisatgística de les activitats comercials associades a les vies d’accés als 
nuclis (tant pel que fa als edificis com a les instal·lacions adjacents i als espais d’emmagatzematge i 
exposició a l’aire lliure). 

Conclusions  

En resum, al sector SUPP 11 Sector variant C-246 no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, 
d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,50

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 22,08

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 109.560

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 4

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

13

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: PDU de concreció i delimitació de la reserva de s Data 22/04/2010

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-12PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data: 05/09/2003

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 0

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 85

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 11 | SUPP 12 - Centre de dinamització econòmica parc d'oc

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrea esp. Roquetes

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 12 - Centre de dinamització econ

LOF

Àrea de transformació urbana 
d'interès metropolità

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 11 | SUPP 12 - Centre dinamització econòmica Parc d’Oci. Subsector 2 

El Sector SUPP 12 subsector 2 és discontinu amb dos àmbits; se situa en contigüitat al PAE Vilanoveta. El seu 
entorn és agrícola i industrial. L’àmbit nord limita al nord amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts 
de protecció especial del PTMB; a l’est amb el sòl no urbanitzable costaner C1 i XN2000, al sud amb la carretera 
C-246a que el separa del sòl urbà desenvolupat; i a l’oest amb Subsector 1. L’àmbit sud limita al nord-est
Subsector 1, al sud amb la carretera C-246a que el separa del sòl urbà desenvolupat; a l’est amb el PMU 6 Sector
reconversió Vilanoveta, desenvolupat; i al nord amb sector el SUPP 11 Industrial variant C-246, no desenvolupat.

Morfològicament els terrenys són planers i tenen una geometria regular. Els sòls majoritàriament són camps erms. 
No s’aprecia cap curs d’aigua dins l’àmbit. Els terrenys tenen poca exposició visual llunyana. 

Segons PAUM, aprovat i publicat el 26 de gener de 2004, l’objectiu del sector es implantar un parc d’oci, un hotel i 
centre de convenció, comercial i altres. 

L’Avanç de PPU del SUPP 12 Centre de dinamització econòmica Parc d’Oci, aprovat i publicat el 5 de desembre 
de 2003, per motiu d’oportunitat va crear dos subsectors, el primer dels quals ja ha estat executat; l’àmbit del 
subsector 2 té una superfície de 22,08 ha; ús principal terciari (comercial), complementari hoteler, turístic, centre 
de convencions, lleure, restauració, etc.; una edificabilitat bruta de 0,5 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 
109.560 m2. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i 
vialitat amb un total del 60% del sòl.  

L’Avanç de PPU del SUPP 12 Centre de dinamització econòmica Parc d’Oci va establir el sistema de gestió de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini per la redacció del PPU en la memòria de l’Avanç 
era l’any 2003. Segons el PAUM s’havia de desenvolupar en el primer sexenni (2003-2008).  

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren que ressegueix el sector per la banda sud en paral·lel a la carretera C-246a. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini de 6 anys fixat pel PAUM vigent s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús terciari. 

El PTMB assenyala l’estratègia Àrees de transformació urbana d’interès metropolità, per a aquells sectors o 
conjunts de sectors de sòl urbà en procés de transformació per canvi d’ús i/o intensitat edificatòria que són 
significatius per la seva dimensió o característiques. El Pla fixa per al desenvolupaments els criteris següents: els 
aprofitaments s’han de definir segons els condicionants implícits del seu entorn urbà consolidat i/o planificat. La 
seva accessibilitat a peu, o amb mitjans de transport mecanitzat, segons els criteris establerts a l’article 3.25 de 
les Normes. El coeficient brut d’edificabilitat per a les noves àrees de transformació urbana d’interès metropolità 
que, com a mínim, ha de ser del 0,6. Aquest mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament al sòl de sistemes generals ja 
definits pel planejament urbanístic que forma part del sector. 

Així mateix el TMB inclou el sector dins una Àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar, que és per a 
aquelles àrees industrials existents, de gran extensió, ben comunicades i dotades per al transport de mercaderies 
amb les actuals infraestructures de mobilitat o amb les proposades pel Pla. La finalitat d’aquesta estratègia és el 
manteniment, millora i desenvolupament d’aquestes àrees per tal de fer-les més eficients com a peces clau del 
sistema productiu de la regió metropolitana. Les àrees assenyalades amb aquesta estratègia s’han de concretar i 
desenvolupar en el context dels plans directors urbanístics especificats al Títol V d’aquesta normativa o amb 
altres plans urbanístics intermunicipals a desenvolupar amb aquesta finalitat específica. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB fixa a l’article 3.21 Directrius generals d’ordenació per a les àrees d’extensió  el següent: 
5.- El planejament urbanístic municipal ha d’establir mesures per tal que el creixement per extensió es 
produeixi de manera gradual i contínua respecte a l’assentament existent i es mantingui una 
proporcionalitat entre l’extensió de les àrees en procés d’urbanització i l’àrea urbana consolidada. 
Igualment, establirà mesures per tal de corregir creixements no desenvolupats en localitzacions poc 
aptes d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística, els criteris ambientals del Pla i els 
valors naturals i paisatgístics del territori. 
6.- En particular, el planejament urbanístic general ajustarà l’oferta de sòl residencial i sòl per a activitat 
econòmica d’acord amb l’estratègia assignada pel Pla segons aquest ordre de preferència: - 
Requalificació dels teixits obsolets perimetrals al centre urbà tot valorant si s’escau la possibilitat 
d’actuar preferentment en sòl urbà no consolidat. - Extensions urbanes sobre sòl urbanitzable sense 
planejament aprovat definitivament contigües al centre urbà. - Classificant noves àrees d’extensió 
urbana contigües a les anteriors. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector té un risc geològic amb una perillositat potencial baixa. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
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defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El CPRMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa a la part nord i oest del 
terme, i a la Plana del Garraf pel que fa a la part sud i centre.  

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 
Minimitzar, en la mesura del possible, la construcció de noves àrees especialitzades en els espais 
agraris d’elevat valor productiu ..., Plana del Garraf,... definits en l’objectiu de qualitat paisatgística 1 i 
inclosos en el mapa de valors productius de la cartografia general del Catàleg, (...). 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Conservar l’entorn Colls-Miralpeix i la platja Llarga, pel seu valor ecològic i escènic i per la seva 
funció social. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.11. Promoure l’ordenació paisatgística de les activitats comercials associades a les vies d’accés als 
nuclis (tant pel que fa als edificis com a les instal·lacions adjacents i als espais d’emmagatzematge i 
exposició a l’aire lliure). 

Conclusions 

En resum, al sector SUPP 12 Centre dinamització econòmica Parc d’Oci no li és d’aplicació la suspensió de 
tramitacions i llicències, d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,10

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 53,46

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 21/11/2001

Sostre activitat econòmica: 52.683

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 15

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

6

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: PDU de concreció i delimitació de la reserva de s Data 22/04/2010

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08231-18PPD

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Sant Pere de Ribes

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 03/07/2020

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial:

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 62

0

0

22Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08231 - 12 | SUPP 17.2 - Autòdrom de Terramar

13Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrea esp. Sud

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUPP 17.2 - Autòdrom de Terramar

LOF

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08231 - 12 | SUPP 17.2 - Autòdrom de Terramar 

El sector urbanitzable programat 17.2 - Autòdrom de Terramar se situa al sud del terme municipal aïllat del nucli 
urbà de Sant Pere de Ribes si bé en contigüitat al nucli de Sitges. El seu entorn és rural i urbà amb usos 
principalment agrícoles i residencials.  L’àmbit limita a l’est amb el límit de terme municipal que el separa del barri 
de les Cases del Sord de Sitges, al sud amb la riera de Ribes que el separa de la urbanització Rocamar de 
Sitges, i a la resta de límits amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del 
PTMB. L’accessibilitat es preveu des de la carretera C-246a, al sud, mitjançant l’obertura de nous vials sobre la 
riera i des de la carretera B-211, al nord, a traves de la urbanització del camí de Can Baró. 

Morfològicament els terrenys són majoritàriament són planers si bé, en la part nord, ocupen una part del turó de 
Can Baró i, en la part est, la vessant oest de la serra de Santa Bàrbara els quals tenen pendents superiors al 
20%; l’àmbit té una geometria irregular. Els sòls majoritàriament són ocupats per l’antiga instal·lació de l’autòdrom 
i camps erms. No s’aprecia cap curs d’aigua dins l’àmbit. Els terrenys tenen poca exposició visual llunyana. 

Segons el planejament urbanístic vigent, que és la Modificació puntual del PGO a l’àmbit de l’autòdrom Terramar, 
aprovada i publicada el 3 de juliol de 2020, la qual defineix un sector de sòl urbanitzable delimitat, l’objectiu del 
sector és implantar un sector d’activitat econòmica estratègica de caràcter esportiu (eqüestres i motor), cultural, 
de lleure i d’esbarjo amb els seus serveis corresponents i els usos terciaris complementaris (serveis, oficines, 
restauració i hotels). L’àmbit té una superfície de 53,46ha; els usos admesos són d’activitats econòmica-
turístiques, terciari, del lleure i esportiu;  l’edificabilitat bruta és de 0,1m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 
52.683m2; dels quals 22.719 m2st per a usos hotelers, 15.151 m2st per a usos esportius, 8.979 m2st per a terciari-
autòdrom i 5.833 m2st per a terciari . Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en espais 
lliures, parc forestals,  equipaments, vialitat amb un total del 37,07% del sòl.  

La Modificació puntal del PGO esmentada incorpora l’ordenació detallada del sector urbanitzable, de manera que 
només falta desenvolupar la gestió i execució. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació. El termini d’execució previst pel pla 
és en el tres anys des de l’aprovació definitiva del PPU. segons el planejament vigent. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el termini que el termini de desenvolupament no s’ha exhaurit, el present PDU considera adequat revisar 
el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten 
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables. 
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació 
eficient dels serveis. 
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.” 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús terciari.  

El PTMB fixa a l’article 3.21 Directrius generals d’ordenació per a les àrees d’extensió  el següent: 
5.- El planejament urbanístic municipal ha d’establir mesures per tal que el creixement per extensió es 
produeixi de manera gradual i contínua respecte a l’assentament existent i es mantingui una 
proporcionalitat entre l’extensió de les àrees en procés d’urbanització i l’àrea urbana consolidada. 
Igualment, establirà mesures per tal de corregir creixements no desenvolupats en localitzacions poc 
aptes d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística, els criteris ambientals del Pla i els 
valors naturals i paisatgístics del territori. 
6.- En particular, el planejament urbanístic general ajustarà l’oferta de sòl residencial i sòl per a activitat 
econòmica d’acord amb l’estratègia assignada pel Pla segons aquest ordre de preferència: - 
Requalificació dels teixits obsolets perimetrals al centre urbà tot valorant si s’escau la possibilitat 
d’actuar preferentment en sòl urbà no consolidat. - Extensions urbanes sobre sòl urbanitzable sense 
planejament aprovat definitivament contigües al centre urbà. - Classificant noves àrees d’extensió 
urbana contigües a les anteriors. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

La Llei d’urbanisme en el seu article 9 diu textualment: 
2.- En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord amb la legislació 
sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableix 
la dita legislació. En el cas que la legislació sectorial no reguli les limitacions d'ús, no es pot admetre en 
les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la 
intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl no 
urbanitzable, llevat que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les 
infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri necessàries. 
2bis.- El planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin l'execució 
dels plans sectorials que gestionin els riscos, i, en particular, ha d'adaptar-ne les determinacions al que 
estableixin aquests plans amb relació a les edificacions i els usos preexistents. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
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La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El CPRMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa a la part nord i oest del 
terme, i a la Plana del Garraf pel que fa a la part sud i centre.  

En els Objectius de qualitat paisatgística generals del Catàleg es determina el següent: 
OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.9.-  Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb 
major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 
Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en continuïtat amb les trames 
urbanes o industrials existents i minimitzar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les 
vies principals de comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera-aparador. Evitar-ne la dispersió en el 
territori. Compatibilitzar  l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge. 
Minimitzar, en la mesura del possible, la construcció de noves àrees especialitzades en els espais 
agraris d’elevat valor productiu ..., Plana del Garraf,... definits en l’objectiu de qualitat paisatgística 1 i 
inclosos en el mapa de valors productius de la cartografia general del Catàleg, (...). 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Conservar l’entorn Colls-Miralpeix i la platja Llarga, pel seu valor ecològic i escènic i per la seva 
funció social. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.11. Promoure l’ordenació paisatgística de les activitats comercials associades a les vies d’accés als 
nuclis (tant pel que fa als edificis com a les instal·lacions adjacents i als espais d’emmagatzematge i 
exposició a l’aire lliure). 

Conclusions  

En resum, al sector SUPP 17.2 Autòdrom de Terramar no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, 
d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Municipis de l’àmbit funcional del Penedès 

Garraf 

3. Vilanova i la Geltrú
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Vilanova i la Geltru 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,43

Densitat 10

Nombre d'habitatges 38

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 3,92

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-20PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data: 17/04/2000

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 16.670

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 100

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 1 | SUP 2.2 - Mas Seró Subsector 2

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Vilanova i la Geltrú

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 2.2 - Mas Seró Subsector 2

Centre urbà

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 1 | SUP 2.2 - Mas Seró Subsector 2 

El sector se situa dins el nucli de Vilanova, al nord-oest. El seu entorn és residencial. Limita al nord-oest amb la 
Ronda Ibèrica, que el separa del barri de la Collada; a l’est amb l’antic sector d’Aquacuit ja desenvolupat; al sud i 
a l’oest amb el Subsector 1 del sector Mas Seró, desenvolupat. L’accessibilitat al sector és a través de la vialitat 
del sòl urbà residencial que té en aquest àmbit la Ronda com a eix estructurant. 

Morfològicament els terrenys són planers i tenen una geometria irregular. L’estat actual del terreny és divers, hi ha 
camps erms i conreats, i també alguns habitatges i instal·lacions de la companyia d’aigua del municipi. No 
s’observa cap curs d’aigua dins l’àmbit. Els terrenys no tenen exposició visual. 

Segons l’Avanç del PPO del sector Mas Seró, aprovat i publicat el 2 de juliol de 1998, modificat puntualment l’any 
2000, l’objecte del sector connectar els barris de de l’Aquacuit i l’Aragai. L’àmbit té una superfície de 3,92 ha; usos 
residencials; l’edificabilitat bruta és de 0,425 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 16.670 m2; la densitat és 
de 9,7 htg/ha, amb un nombre màxim de 38 habitatges. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics 
concretats en zona verda i equipaments amb un total del 54% del sòl. Condicions d’ordenació edificació aïllada, 
aparellada i en filera. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució previst 
pel pla és el primer quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB estableix per al nucli de Vilanova i la Geltrú l’estratègia de Centres urbans,  que es fixa per a les àrees 
centrals amb els objectius de potenciar les funcions urbanes, potenciar el caràcter mixt entre residència i activitat, 

dotació d’equipaments i espais públics generals, millorar l’accessibilitat del transport públic i d’aparcaments. 
Aquests objectius s’han de preveure mitjançant la requalificació de teixits obsolets, extensions urbanes contigües 
a l’àrea central i noves centralitats connectades amb els teixits existents mitjançant espais públics. 

El PTMN també inclou el nucli dins un Àmbits de reforçament nodal metropolità, per a aquells àmbits territorials 
susceptibles de reforçar l’estructura nodal que el Pla proposa. Per a les Àrees urbanes de desenvolupament 
nodal, el Pla estableix la definició d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament 
d’eixamples urbans. Per tal de desenvolupar aquestes estratègies convé la redacció de plans directors urbanístics 
que concretin les condicions d’integració urbana, extensió, continguts, accessibilitat i altres característiques 
d’ordenació o aquells aspectes quantitativament i dimensional significatius. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions 

En resum, al sector SUP 2.2 Mas Seró Subsector 2 li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, 
d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

123



 

PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar                     II  FITXES | 

 

124



Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,90

Densitat 70

Nombre d'habitatges 2.235

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 31,94

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 63.880

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-1PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 223.580

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 86

0

0

x

14Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 2 | SUP 2.6.1 - L'Ortoll I

3Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Vilanova i la Geltrú

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 2.6.1 - L'Ortoll I

Àrea d'extensió urbana d'interès 
metropolità

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 2 | SUP 2.6.1 - L’Ortoll I 

El sector se situa en contigüitat al nucli de Vilanova, al sud-oest. El seu entorn és residencial i de sòl urbanitzable. 
Limita al nord-oest amb la carretera C-246a que el separa del sòl urbà i del sector 2.3 Molí del Vent, 
desenvolupat; al nord-est amb torrent de Sant Joan que el separa del sòl urbà; al sud-est amb el ferrocarril de la 
costa que el separa del sòl urbà; i al sud-oest del sector urbanitzable 2.6.2 L’Ortoll II. L’accessibilitat al sector és a 
través de la carretera esmentada i de la vialitat del sòl urbà residencial. 

Morfològicament els terrenys són planers i tenen una geometria regular. Els sòls majoritàriament són camps erms 
i conreats si bé al sud s’observa que hi ha un centre educatiu (Escola pública Llebetx) i diverses edificacions 
agrícoles (sínies) i algun habitatge aïllat. No s’observa cap curs d’aigua dins l’àmbit excepte el torrent que el 
delimita. Els terrenys tenen poca exposició visual. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, l’objecte del sector és connectar els barris 
de Ribes Roges i Santa Llúcia amb altres parts de la ciutat i integrar la variant del ferrocarril, entre altres. L’àmbit 
té una superfície de 31,94 ha; usos residencials; l’edificabilitat bruta és de 0,9 m2st/m2s dels qual 0,7 m2st/m2s per 
usos residencials i un 0,2 m2st/m2s per usos complementaris, que implica un sostre màxim 287.460 m2 dels quals 
de 223.580 m2 d’habitatge i 63.880 m2 d’activitat; la densitat és de 70 htg/ha, amb un nombre màxim de 2.235 
habitatges. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda i equipaments amb 
un total del 50% del sòl. Condicions d’ordenació edificació aïllada. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució previst 
pel pla és el primer quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten 
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables. 
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova 
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.  
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació 
eficient dels serveis. 
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.” 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions.  

Així mateix, el PTMB assenyala en concret per al sector l’estratègia d’Àrees d’extensió urbana d’interès 
metropolità, que defineix com aquells sectors o conjunts de sectors de sòl urbanitzable existents o a classificar pel 
planejament urbanístic que per la seva dimensió, localització o característiques siguin d’interès metropolità. 
Aquesta classificació ha de respectar les restriccions que comporta la matriu territorial fixada pel sistema d’espais 
oberts i la legislació urbanística i altres legislacions sectorials vigents. El Pla fixa per al desenvolupaments els 
criteris següents: els aprofitaments s’han de definir segons els condicionants implícits del seu entorn urbà 
consolidat i/o planificat. La seva accessibilitat a peu, o amb mitjans de transport mecanitzat, segons els criteris 
establerts a l’article 3.25 de les Normes. El coeficient brut d’edificabilitat per a les noves àrees de transformació 
urbana d’interès metropolità que, com a mínim, ha de ser del 0,5. Aquest mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament 
al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament urbanístic que forma part del sector. 

El PTMN també inclou el nucli dins un Àmbits de reforçament nodal metropolità, per a aquells àmbits territorials 
susceptibles de reforçar l’estructura nodal que el Pla proposa. Per a les Àrees urbanes de desenvolupament 
nodal, el Pla estableix la definició d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament 
d’eixamples urbans. Per tal de desenvolupar aquestes estratègies convé la redacció de plans directors urbanístics 
que concretin les condicions d’integració urbana, extensió, continguts, accessibilitat i altres característiques 
d’ordenació o aquells aspectes quantitativament i dimensional significatius. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

La Llei d’urbanisme en el seu article 9 diu textualment: 
2.- En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord amb la legislació 
sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableix 
la dita legislació. En el cas que la legislació sectorial no reguli les limitacions d'ús, no es pot admetre en 
les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la 
intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl no 
urbanitzable, llevat que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les 
infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri necessàries. 
2bis.- El planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin l'execució 
dels plans sectorials que gestionin els riscos, i, en particular, ha d'adaptar-ne les determinacions al que 
estableixin aquests plans amb relació a les edificacions i els usos preexistents. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector ara ocupat per un mosaic agroforestal d'interès per la biodiversitat, amb conreus herbacis de 
secà. La major part del polígon correspon a un hàbitat  amb un VGIN de 4 (format per conreus 
abandonats, prats sabanoides d'albellatge i pinedes amb sotabosc de màquia). Interès també per la 
provisió de serveis ecosistèmics a nivell local. 
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D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 18 de maig de 2021, el sector té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat: 

Sector afectat molt lleugerament per la zona de flux preferent del Torrent de Sant Joan, i situat en una petita part 
dins de la seva zona inundable per un període de retorn de 100 i 500 anys. Caldrà adequar el sector al que 
disposen els articles 9 bis. Limitacions als usos en la zona de flux preferent en sòl rural i 14 bis Limitacions als 
usos del sòl en zona inundable del Decret 638/2016 pel qual es modifica el RDPH. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.3. Una façana marítima de Sitges i Vilanova i la Geltrú ben preservada i gestionada, que mantingui el 
seu valor escènic i històric i preservi la identitat paisatgística de cada lloc, formada per valors i elements 
de caràcter natural i cultural. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.12. Vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, per adaptar-los a les especificitats 
geomorfològiques, naturals i patrimonials del lloc. Es consideren zones prioritàries d’actuació les franges 
costaneres amb continus urbans de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles. La línia de costa alterna trams 
de platges d’alt valor escènic, com ara la platja Llarga, amb aiguamolls puntuals i amb trams de costa de 
penya-segats entre les poblacions de Vilanova i Sitges. A més d’aquesta diversitat morfològica, 
destaquen certs elements naturals, com la zona costanera dels Colls, que és una de les que millor es 
conserven de tota la Regió Metropolitana de Barcelona. Els intensos processos d’urbanització de 
primera línia de mar, generats principalment per l’increment dràstic del sector turístic, han arribat a tenir 
una important incidència en el paisatge. 

Conclusions 

En resum, al sector SUP 2.6.1 L’Ortoll I no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,75

Densitat 60

Nombre d'habitatges 3.941

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 65,59

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 98.535

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

1

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-2PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 394.140

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 99

0

0

x

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 3 | SUP 2.6.2 - L'Ortoll II

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Vilanova i la Geltrú

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 2.6.2 - L'Ortoll II

Àrea d'extensió urbana d'interès 
metropolità

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 3 | SUP 2.6.2 - L’Ortoll II 

El sector se situa en contigüitat al nucli de Vilanova, al sud-oest. El seu entorn és residencial, sòl urbanitzable i 
agrícola. Limita al nord-oest amb el sòl urbà; al nord-est amb el sector urbanitzable 2.6.1 L’Ortoll I; al sud-est amb 
el ferrocarril de la costa, que el separa del sòl urbà, i amb el barri de Santa Llúcia; i al sud-oest amb sòl no 
urbanitzable costaner C2 del PDUSC I. L’accessibilitat al sector es a través de la carretera C-246a que creua 
l’àmbit i de la vialitat del sòl urbà residencial confrontant. 

Morfològicament els terrenys són planers i tenen una geometria irregular. Els sòls majoritàriament són camps 
erms si bé s’observa algun habitatge aïllat i alguna activitat periurbana al sud-est. No s’observa cap curs d’aigua 
dins l’àmbit. Els terrenys tenen exposició visual llunyana des de la costa, si bé el tren fa una barrera visual. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, l’objecte del sector connectar els barris de 
Ribes Roges i Santa Llúcia amb altres parts de la ciutat i integrar la variant del ferrocarril, entre altres. L’àmbit té 
una superfície de 65,59 ha; usos residencials; l’edificabilitat bruta és de 0,75 m2st/m2s dels qual 0,6 m2st/m2s per 
usos residencials i un 0,15 m2st/m2s per usos complementaris, que implica un sostre màxim de 394.140 m2 i 
98.535 m2 respectivament; la densitat és de 60 htg/ha, amb un nombre màxim de 3.941 habitatges. Així mateix, 
es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda i equipaments amb un total del 50% del sòl. 
Condicions d’ordenació edificació aïllada. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució previst 
pel pla és el primer quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions. 

Així mateix, el PTMB assenyala en concret per al sector l’estratègia d’Àrees d’extensió urbana d’interès 
metropolità, que defineix com aquells sectors o conjunts de sectors de sòl urbanitzable existents o a classificar pel 
planejament urbanístic que per la seva dimensió, localització o característiques siguin d’interès metropolità. 
Aquesta classificació ha de respectar les restriccions que comporta la matriu territorial fixada pel sistema d’espais 
oberts i la legislació urbanística i altres legislacions sectorials vigents. El Pla fixa per al desenvolupaments els 
criteris següents: els aprofitaments s’han de definir segons els condicionants implícits del seu entorn urbà 
consolidat i/o planificat. La seva accessibilitat a peu, o amb mitjans de transport mecanitzat, segons els criteris 
establerts a l’article 3.25 de les Normes. El coeficient brut d’edificabilitat per a les noves àrees de transformació 
urbana d’interès metropolità que, com a mínim, ha de ser del 0,5. Aquest mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament 
al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament urbanístic que forma part del sector. 

El PTMN també inclou el nucli dins un Àmbits de reforçament nodal metropolità, per a aquells àmbits territorials 
susceptibles de reforçar l’estructura nodal que el Pla proposa. Per a les Àrees urbanes de desenvolupament 
nodal, el Pla estableix la definició d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament 
d’eixamples urbans. Per tal de desenvolupar aquestes estratègies convé la redacció de plans directors urbanístics 
que concretin les condicions d’integració urbana, extensió, continguts, accessibilitat i altres característiques 
d’ordenació o aquells aspectes quantitativament i dimensional significatius. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector ara ocupat per un mosaic agroforestal d'interès per la biodiversitat, amb conreus herbacis de 
secà.  La major part del polígon correspon a un hàbitat  amb un VGIN de 4 (format per conreus 
abandonats, prats sabanoides d'albellatge i pinedes amb sotabosc de màquia). Interès també per la 
provisió de serveis ecosistèmics a nivell local. La transició d'hàbitats és important per garantir la funció 
connectora terra-mar. La part oest més costanera està inclosa a la ZH de la Platja Llarga. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
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Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.3. Una façana marítima de Sitges i Vilanova i la Geltrú ben preservada i gestionada, que mantingui el 
seu valor escènic i històric i preservi la identitat paisatgística de cada lloc, formada per valors i elements 
de caràcter natural i cultural. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.12. Vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, per adaptar-los a les especificitats 
geomorfològiques, naturals i patrimonials del lloc. Es consideren zones prioritàries d’actuació les franges 
costaneres amb continus urbans de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles. La línia de costa alterna trams 
de platges d’alt valor escènic, com ara la platja Llarga, amb aiguamolls puntuals i amb trams de costa de 
penya-segats entre les poblacions de Vilanova i Sitges. A més d’aquesta diversitat morfològica, 
destaquen certs elements naturals, com la zona costanera dels Colls, que és una de les que millor es 
conserven de tota la Regió Metropolitana de Barcelona. Els intensos processos d’urbanització de 
primera línia de mar, generats principalment per l’increment dràstic del sector turístic, han arribat a tenir 
una important incidència en el paisatge.  

Conclusions  

En resum, al sector SUP 2.6.2 L’Ortoll II li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,55

Densitat 45

Nombre d'habitatges 227

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 5,06

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 5.060

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-10PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 22.060

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 99

0

0

x

1Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 4 | SUP 3.1 - Taco variant

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Vilanova i la Geltrú

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 3.1 - Taco variant

Àrea d'extensió urbana d'interès 
metropolità

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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PARCEL.LARI CADASTRAL PLANEJAMENT

134



PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar II  FITXES | 

08307 - 4 | SUP 3.1 - Tacó variant 

El sector se situa en el nucli de Vilanova, al nord-est. El seu entorn és residencial, dotacional i industrial. Limita al 
nord amb la carretera C-31 que el separa del polígon industrial Masia d’en Barrera II, desenvolupat; al sud est 
amb el sector industrial Santa Magdalena desenvolupat; i al sud-oest amb sòl urbà i urbanitzable desenvolupat 
residencial. L’accessibilitat al sector és a través de la vialitat del sòl urbà residencial. 

Morfològicament els terrenys són planers i tenen una geometria triangular. Els terrenys majoritàriament són 
camps erms si bé al sud hi ha antiga edificació abandonada. No s’observa cap curs d’aigua dins l’àmbit. Els 
terrenys tenen exposició visual des de la carretera esmentada. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, l’objecte del sector és completar 
l’estructura urbana de llevant i la gran àrea d’equipaments esportius i millorar les condicions paisatgístiques des 
de la carretera. L’àmbit té una superfície de 5,06 ha; usos residencials; l’edificabilitat bruta és de 0,55 m2st/m2s 
dels qual 0,45 m2st/m2s per usos residencials i un 0,1 m2st/m2s per usos complementaris, que implica un sostre 
màxim de 22.060 m2 i 5.060 m2 respectivament; la densitat és de 45 htg/ha, amb un nombre màxim de 227 
habitatges. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda i equipaments amb 
un total del 37% del sòl. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució previst 
pel pla és el segon quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions. 

Així mateix, el PTMB assenyala en concret per al sector l’estratègia d’Àrees d’extensió urbana d’interès 
metropolità, que defineix com aquells sectors o conjunts de sectors de sòl urbanitzable existents o a classificar pel 
planejament urbanístic que per la seva dimensió, localització o característiques siguin d’interès metropolità. 
Aquesta classificació ha de respectar les restriccions que comporta la matriu territorial fixada pel sistema d’espais 
oberts i la legislació urbanística i altres legislacions sectorials vigents. El Pla fixa per al desenvolupaments els 
criteris següents: els aprofitaments s’han de definir segons els condicionants implícits del seu entorn urbà 
consolidat i/o planificat. La seva accessibilitat a peu, o amb mitjans de transport mecanitzat, segons els criteris 
establerts a l’article 3.25 de les Normes. El coeficient brut d’edificabilitat per a les noves àrees de transformació 
urbana d’interès metropolità que, com a mínim, ha de ser del 0,5. Aquest mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament 
al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament urbanístic que forma part del sector. 

El PTMN també inclou el nucli dins un Àmbits de reforçament nodal metropolità, per a aquells àmbits territorials 
susceptibles de reforçar l’estructura nodal que el Pla proposa. Per a les Àrees urbanes de desenvolupament 
nodal, el Pla estableix la definició d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament 
d’eixamples urbans. Per tal de desenvolupar aquestes estratègies convé la redacció de plans directors urbanístics 
que concretin les condicions d’integració urbana, extensió, continguts, accessibilitat i altres característiques 
d’ordenació o aquells aspectes quantitativament i dimensional significatius. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions 

En resum, al sector SUP 3.1 Tacó variant no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb 
el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,25

Densitat 22

Nombre d'habitatges 100

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 4,53

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-15PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 11.325

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 100

0

0

x

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 5 | SUP 3.6 - Pau de l'Hostal

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Vilanova i la Geltrú

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 3.6 - Pau de l'Hostal

Centre urbà

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 5 | SUP 3.6 - Pau de l’Hostal 

El sector se situa dins el nucli de Vilanova, al nord-oest. El seu entorn és residencial. Limita al nord i oest amb la 
carretera C-31, que el separa; a l’est amb el sector de l’eixample nord, per desenvolupar; al sud amb el barri de la 
Collada i Sis Camins en sòl urbà. L’accessibilitat al sector és a través de la vialitat del sòl urbà residencial 
esmentat. 

Morfològicament els terrenys són planers amb una geometria regular. L’estat actual del terreny és divers, hi ha 
camps erms i conreats, i habitatges que conformen una urbanització primigènia. No s’observa cap curs d’aigua 
dins l’àmbit. Els terrenys tenen exposició visual des de la carretera esmentada. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, l’objecte del sector és incorporar a la 
legalitat urbanística i a l’estructura del municipi amb un mínim de qualitat urbana els habitatges existents. L’àmbit 
té una superfície de 4,53 ha; usos d’habitatge unifamiliar; l’edificabilitat bruta és de 0,25 m2st/m2s, que implica un 
sostre màxim de 11.325 m2; la densitat és de 22 htg/ha, amb un nombre màxim de 100 habitatges. Així mateix, es 
proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i vialitat amb un total del 28% del 
sòl. Les condicions d’ordenació són d’edificació aïllada i en filera. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. El termini d’execució previst pel pla és 
el segon quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions. 

El PTMB estableix per al nucli de Vilanova i la Geltrú l’estratègia de Centres urbans,  que es fixa per a les àrees 
centrals amb els objectius de potenciar les funcions urbanes, potenciar el caràcter mixt entre residència i activitat, 
dotació d’equipaments i espais públics generals, millorar l’accessibilitat del transport públic i d’aparcaments. 
Aquests objectius s’han de preveure mitjançant la requalificació de teixits obsolets, extensions urbanes contigües 
a l’àrea central i noves centralitats connectades amb els teixits existents mitjançant espais públics. 

El PTMN també inclou el nucli dins un Àmbits de reforçament nodal metropolità, per a aquells àmbits territorials 
susceptibles de reforçar l’estructura nodal que el Pla proposa. Per a les Àrees urbanes de desenvolupament 
nodal, el Pla estableix la definició d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament 
d’eixamples urbans. Per tal de desenvolupar aquestes estratègies convé la redacció de plans directors urbanístics 
que concretin les condicions d’integració urbana, extensió, continguts, accessibilitat i altres característiques 
d’ordenació o aquells aspectes quantitativament i dimensional significatius. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions 

En resum, al sector SUP 3.6 Pau de l’Hostal no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,55

Densitat 45

Nombre d'habitatges 599

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 13,31

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 13.310

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: PDU de concreció i delimitació de la reserva de s Data 22/04/2010

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-16PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 59.895

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 40

0

0

x

60Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 6 | SUP 3.9 - Sant Jordi II

13Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Vilanova i la Geltrú

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 3.9 - Sant Jordi II

LOF

Àrea d'extensió urbana d'interès 
metropolità

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 6 | SUP 3.9 - Sant Jordi II 

El sector se situa en el nucli de Vilanova, a l’est. El seu entorn és residencial i industrial. Limita al nord amb el 
complex esportiu Parc del Garraf en sòl urbà; a l’est amb el torrent de la Piera, que el separa del polígon industrial 
de les Roquetes; al sud amb la carretera C-246a que el separa del polígon industrial la Bòvila; a l’oest amb el 
SUD 2.7 Sant Jordi I residencial desenvolupat. L’accessibilitat al sector és a través de la carretera esmentada i la 
vialitat del sòl urbà residencial. 

Morfològicament els terrenys són planers amb una geometria lleugerament irregular. Els terrenys majoritàriament 
són camps de conreu a l’entorn de masies en la part central, al nord hi ha implanta una part del complex esportiu 
esmentat, i al sud hi ha enfront de la carretera hi ha habitatges i una antiga nau abandonada. No s’observa cap 
curs d’aigua dins l’àmbit excepte el torrent esmentat que el limita. Els terrenys no tenen exposició visual llunyana. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, l’objecte del sector és completar el 
desenvolupament residencial a llevant i una gran parc separador de les activitats industrials. L’àmbit té una 
superfície de 13,31 ha; usos residencials; l’edificabilitat bruta és de 0,55 m2st/m2s dels qual 0,45 m2st/m2s per 
usos residencials i un 0,1 m2st/m2s per usos complementaris, que implica un sostre màxim de 59.895 m2 i 13.310 
m2 respectivament; la densitat és de 45 htg/ha, amb un nombre màxim de 599 habitatges. Així mateix, es proposa 
la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda i equipaments amb un total del 40% del sòl. Les 
condicions d’ordenació són d’habitatge unifamiliars de PB+1. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució previst 
pel pla és el primer quadrienni. 

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren que creua el sector per la banda nord. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions. 

Així mateix, el PTMB assenyala en concret per al sector l’estratègia d’Àrees d’extensió urbana d’interès 
metropolità, que defineix com aquells sectors o conjunts de sectors de sòl urbanitzable existents o a classificar pel 
planejament urbanístic que per la seva dimensió, localització o característiques siguin d’interès metropolità. 
Aquesta classificació ha de respectar les restriccions que comporta la matriu territorial fixada pel sistema d’espais 
oberts i la legislació urbanística i altres legislacions sectorials vigents. El Pla fixa per al desenvolupaments els 
criteris següents: els aprofitaments s’han de definir segons els condicionants implícits del seu entorn urbà 
consolidat i/o planificat. La seva accessibilitat a peu, o amb mitjans de transport mecanitzat, segons els criteris 
establerts a l’article 3.25 de les Normes. El coeficient brut d’edificabilitat per a les noves àrees de transformació 
urbana d’interès metropolità que, com a mínim, ha de ser del 0,5. Aquest mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament 
al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament urbanístic que forma part del sector. 

El PTMN també inclou el nucli dins un Àmbits de reforçament nodal metropolità, per a aquells àmbits territorials 
susceptibles de reforçar l’estructura nodal que el Pla proposa. Per a les Àrees urbanes de desenvolupament 
nodal, el Pla estableix la definició d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament 
d’eixamples urbans. Per tal de desenvolupar aquestes estratègies convé la redacció de plans directors urbanístics 
que concretin les condicions d’integració urbana, extensió, continguts, accessibilitat i altres característiques 
d’ordenació o aquells aspectes quantitativament i dimensional significatius. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

La Llei d’urbanisme en el seu article 9 diu textualment: 
2.- En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord amb la legislació 
sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableix 
la dita legislació. En el cas que la legislació sectorial no reguli les limitacions d'ús, no es pot admetre en 
les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la 
intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl no 
urbanitzable, llevat que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les 
infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri necessàries. 
2bis.- El planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin l'execució 
dels plans sectorials que gestionin els riscos, i, en particular, ha d'adaptar-ne les determinacions al que 
estableixin aquests plans amb relació a les edificacions i els usos preexistents. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 18 de maig de 2021, el sector té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat: 

Sector afectat en una quarta part aproximadament per la zona de flux preferent del Torrent de la Piera, i 
poc més de la meitat dins de la seva zona inundable per un període de retorn de 100 i 500 anys. Caldrà 
adequar el sector al que disposen els articles 9 bis. Limitacions als usos en la zona de flux preferent en 
sòl rural i 14 bis Limitacions als usos del sòl en zona 

inundable del Decret 638/2016 pel qual es modifica el RDPH.En base a la informació disponible, es defineixen en 
la fitxa gràfica del present document les afectacions sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les 
afectacions derivades de riscos tecnològics. També es defineixen les zones de servitud de protecció del domini 
públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té pendents superiors al 20%. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 
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Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions  

En resum, al sector SUP 3.9 Sant Jordi II li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,74

Densitat 35

Nombre d'habitatges 3.601

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 102,99

Tipus de desenvolupament Mixt

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 398.410

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: PDU de concreció i delimitació de la reserva de s Data 22/04/2010

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-4PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 360.075

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 95

0

0

x

5Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 7 | SUP 2.8 - Eixample nord

2Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Vilanova i la Geltrú

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 2.8 - Eixample nord

LOF

Nova centralitat urbana Àrea d'extensió urbana d'interès 
metropolità

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 7 | SUP 2.8 - L’Eixample nord 

El sector se situa en contigüitat al nucli de Vilanova, al nord. El seu entorn és residencial i agrícola. Limita al nord 
amb la carretera C-31 que els separa del sòl no urbanitzable; a l’est i al sud amb sòl urbà; i a l’oest amb sòl urbà i 
el sector urbanitzable residencial 3.6 Pau de l’Hostal. L’accessibilitat al sector és a través de la carretera C-31 i la 
carretera BV-2115 que creua l’àmbit i de la vialitat del sòl urbà residencial confrontant. 

Morfològicament els terrenys són planers amb una geometria regular. L’estat dels sòls és divers atès que 
s’observen diverses activitats: camps conreats i erms, habitatges, activitats econòmiques i periurbanes. L’àmbit es 
creuat per diversos torrents (Sant Joan, de la Pastera, d’en Peratallada, d’en Frederic) en sentit nord-oest sud-est. 

Segons la Modificació puntal del POUM a l’àmbit de l’Eixample Nord, aprovada i publicada el 15 de febrer de 
2011, els objectius del sector són dotar a la ciutat d’un gran eixample que ressituï el centre històric i d’una gran 
àrea terciària, així com de possibilitar la implantació d’un nou hospital, entre altres. L’àmbit té una superfície de 
102,99 ha, de les quals s’adscriuen 48,01 ha a usos residencials i 54,98 ha a usos terciaris. En l’àmbit residencial 
és determina una edificabilitat bruta de 0,95 m2st/m2s de la qual 0,75 m2st/m2s per usos residencials i un 0,20 
m2st/m2s per usos complementaris, que implica un sostre màxim de 360.075 m2 i 96.020 m2 respectivament; la 
densitat és de 75 htg/ha, amb un nombre màxim de 3.601 habitatges. En l’àmbit terciari determina una 
edificabilitat bruta de 0,55 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 302.390 m2. En global l’edificabilitat bruta 
mitjana és de 0,74 m2st/m2s (758.485m2st) i una densitat de 35 htg/ha (3.601htg). 

Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en vialitat, zona verda i equipaments amb un 
total del 45% del sòl. Condicions d’ordenació edificació en alineació a vial per al residencial i edificació aïllada pel 
terciari. 

El PDU de concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital, aprovat i publicat el 22 d’abril de 2010, 
proposa la reserva de tren que ressegueix el sector per la banda sud en paral·lel a Ronda Ibèrica i preveu una 
estació en la intersecció amb el carrer Miquel Guansé. 

El sistema de gestió, per acord de l’Ajuntament de 27 de desembre de 2005, és el de reparcel·lació en la 
modalitat de cooperació. El termini d’execució previst pel PGO és el primer quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten 
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables. 
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova 
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.  

k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació 
eficient dels serveis. 
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la 
seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.” 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com una àrea especialitzada d’ús mixt. 

Així mateix, el PTMB assenyala en concret per al sector l’estratègia Noves centralitats urbanes, que es preveu per 
a aquelles noves peces urbanes que, tenint unes bones condicions d’accessibilitat global, poden assolir un paper 
de centre urbà al servei d’àmbits territorials més grans. El Pla fixa per al desenvolupaments els criteris següents: 
els aprofitaments s’han definir segons les necessitats del seu entorn urbà, el veïnatge amb els espais oberts i el 
seu nivell d’accessibilitat. Els sectors afectats han de tenir, com a mínim, un coeficient d’edificabilitat mínim del 
0,6. Aquest mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament 
urbanístic que forma part del sector. Els usos tindran una capacitat d’atracció i un abast territorial proporcionats al 
nivell d’accessibilitat del node, més alt als principals intercanviadors de transport públic que a la resta de nodes 
del sistema de transport públic. 

També la identifica com a Àrees d’extensió urbana d’interès metropolità,  que es preveu per a aquells sectors o 
conjunts de sectors de sòl urbanitzable existents o a classificar pel planejament urbanístic que per la seva 
dimensió, localització o característiques siguin d’interès metropolità. Aquesta classificació ha de respectar les 
restriccions que comporta la matriu territorial fixada pel sistema d’espais oberts i la legislació urbanística i altres 
legislacions sectorials vigents. El Pla fixa per al desenvolupaments els criteris següents: els aprofitaments s’han 
de definir segons els condicionants implícits del seu entorn urbà consolidat i/o planificat. La seva accessibilitat a 
peu, o amb mitjans de transport mecanitzat, segons els criteris establerts a l’article 3.25 de les Normes. El 
coeficient brut d’edificabilitat per a les noves àrees de transformació urbana d’interès metropolità que, com a 
mínim, ha de ser del 0,5. Aquest mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament al sòl de sistemes generals ja definits pel 
planejament urbanístic que forma part del sector. 

El PTMN també inclou el nucli dins un Àmbits de reforçament nodal metropolità, per a aquells àmbits territorials 
susceptibles de reforçar l’estructura nodal que el Pla proposa. Per a les Àrees urbanes de desenvolupament 
nodal, el Pla estableix la definició d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament 
d’eixamples urbans. Per tal de desenvolupar aquestes estratègies convé la redacció de plans directors urbanístics 
que concretin les condicions d’integració urbana, extensió, continguts, accessibilitat i altres característiques 
d’ordenació o aquells aspectes quantitativament i dimensional significatius. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 

147



PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar II  FITXES | 

Sector de grans dimensions (superfície 130 ha, 7.300 habitatges, 460.000 m2 st activitats) actualment 
amb diversos usos, incloent l'agrícola. Suposaria doblar l'actual nucli urbà de Vilanova, amb un consum 
de sòl molt elevat, a més d'altres efectes ambientals negatius vinculats al desenvolupament urbanístic 
(impermeabilització del sòl, consum de recursos, emissions GEH, etc). 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions 

En resum, al sector SUP 2.8 L’Eixample nord no li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,22

Densitat 13

Nombre d'habitatges 56

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 4,41

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 1

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-22PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data: 04/02/1983

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 9.702

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 91

0

0

8Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 8 | SUP 2.5 - Turó Sant Cristòfol

4Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Est

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 2.5 - Turó Sant Cristòfol

Centre urbà

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 8 | SUP 2.5 - Turó Sant Cristòfol 

El sector se situa en el nucli de Vilanova, al sud. El seu entorn és complex i heterogeni, amb zones industrials, 
serveis tècnics urbans, sòls urbanitzables, i sòls urbans. Limita al nord-est amb la línia ferroviària de la costa que 
el separa de la depuradora municipal; al sud amb el sòl urbà de Sant Cristòfol i al nord-oest amb el torrent de la 
Piera que el separa del barri del Mar. L’accessibilitat al sector es a través de la vialitat del sòl urbà esmentat. 

Morfològicament, els terrenys són planers amb una geometria irregular. Els terrenys actualment són forestals i 
camps erms. No s’observa cap curs d’aigua dins l’àmbit excepte el torrent esmenta que el limita. Els terrenys 
tenen poca exposició visual des de la costa. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, l’àmbit és el polígon B del PPO del sector 
de la Sínia de les Vaques i Turó de Sant Cristòfol, que resta per desenvolupar del pla parcial esmentat, aprovat i 
publicat l’any 1983. D’acord amb aquest darrer document l’àmbit té una superfície de 4,41 ha; usos residencials; 
l’edificabilitat bruta és de 0,22 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 9.855 m2; la densitat és de 12,7 htg/ha, 
amb un nombre màxim de 56 habitatges. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en 
zona verda i equipaments amb un total del 40% del sòl. Les condicions d’ordenació són d’habitatges unifamiliars 
de PB+1. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució previst 
pel pla és el primer quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana.
k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com nucli urbà i les seves extensions. El PTMB assenyala per al continu urbà 
intermunicipal l’estratègia següent:  

Centres urbans, per a les àrees centrals amb els objectius de potenciar les funcions urbanes, potenciar el caràcter 
mixt entre residència i activitat, dotació d’equipaments i espais públics generals, millorar l’accessibilitat del 
transport públic i d’aparcaments. Aquests objectius s’han de preveure mitjançant la requalificació de teixits 
obsolets, extensions urbanes contigües a l’àrea central i noves centralitats connectades amb els teixits existents 
mitjançant espais públics. 

El PTMN també inclou el nucli dins un Àmbits de reforçament nodal metropolità, per a aquells àmbits territorials 
susceptibles de reforçar l’estructura nodal que el Pla proposa. Per a les Àrees urbanes de desenvolupament 
nodal, el Pla estableix la definició d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament 
d’eixamples urbans. Per tal de desenvolupar aquestes estratègies convé la redacció de plans directors urbanístics 
que concretin les condicions d’integració urbana, extensió, continguts, accessibilitat i altres característiques 
d’ordenació o aquells aspectes quantitativament i dimensional significatius. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Àmbit costaner ocupat per vegetació arbòria i prats sabanoides d'albellatge, d'importància per mantenir 
la naturalitat de la costa i un gradient d'hàbitats cap a l'interior i a través del torrent adjacent.  

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
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OQP.10.- Un paisatge litoral de qualitat, respectuós amb les singularitats i la identitat paisatgística de 
cada lloc, amb una regulació adient dels usos admissibles i una especial cura en les intervencions. 
Evitar la consolidació de nous continus edificats plurimunicipals 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.1. Conservar l’entorn Colls-Miralpeix i la platja Llarga, pel seu valor ecològic i escènic i per la seva 
funció social. 
7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.12. Vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, per adaptar-los a les especificitats 
geomorfològiques, naturals i patrimonials del lloc. Es consideren zones prioritàries d’actuació les franges 
costaneres amb continus urbans de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles. La línia de costa alterna trams 
de platges d’alt valor escènic, com ara la platja Llarga, amb aiguamolls puntuals i amb trams de costa de 
penya-segats entre les poblacions de Vilanova i Sitges. A més d’aquesta diversitat morfològica, 
destaquen certs elements naturals, com la zona costanera dels Colls, que és una de les que millor es 
conserven de tota la Regió Metropolitana de Barcelona. Els intensos processos d’urbanització de 
primera línia de mar, generats principalment per l’increment dràstic del sector turístic, han arribat a tenir 
una important incidència en el paisatge.  

Conclusions  

En resum, al sector SUP 2.5 Turó de Sant Cristòfol li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, 
d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,25

Densitat 15

Nombre d'habitatges 161

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 10,74

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 11

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Condicions pel desenvolupament Data 17/02/2006

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-17PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 26.850

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 89

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 9 | SUP 3.10 - La Muntanyeta

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Est

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 3.10 - La Muntanyeta

PDUSC-2

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0

153



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PARCEL.LARI CADASTRAL PLANEJAMENT

154



PDU de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar II  FITXES | 

08307 - 9 | SUP 3.10 - La Muntanyeta 

El sector se situa a primera línia de mar, en contigüitat al sector industrial consolidat. El seu entorn és complex i 
heterogeni, amb zones industrials, serveis tècnics urbans, sòls urbanitzables, sòls no urbanitzables protegits i la 
costa. Limita al nord amb el polígon industrial Roquetes, amb la depuradora i deixalleria de Vilanova i en una 
petita part connecta amb el sector urbanitzable 3.5 Solicrup, desenvolupat; a l’est amb sòl no urbanitzable 
costaner C1 del PDUSC; al sud amb la línia ferroviària de la costa que el separa del mar; i a l’oest amb sòl 
urbanitzable del Turó de Sant Cristòfol. L’accessibilitat al sector es a través de la vialitat del sectors urbanitzables 
esmentats. 

Morfològicament els terrenys són planers si bé conformen un petit turó arran de costa, la qual es escarpada i 
elevada; l’àmbit té una geometria regular. Els terrenys actualment són camps erms, brolla i forestals, i s’observa 
l’existència de 10 habitatges aproximadament. No s’observa cap curs d’aigua dins l’àmbit. Els terrenys tenen 
molta exposició visual des de la costa. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, l’objectiu del sector facilitar la connexió 
entre el barri de Sant Cristòfol i Sant Pere de Ribes i l’obtenció de zona verda a primera línia de mar: L’àmbit té 
una superfície de 10,74 ha; usos residencials; l’edificabilitat bruta és de 0,25 m2st/m2s, que implica un sostre 
màxim de 26.850 m2; la densitat és de 15 htg/ha, amb un nombre màxim de 161 habitatges. Així mateix, es 
proposa la cessió dels sistemes públics concretats en zona verda, equipaments i vialitat amb un total del 55% del 
sòl. Les condicions d’ordenació són d’habitatge en fileres. 

El PDUSC II, aprovat i publicat l’any 2006, va fixar a la fitxa 23 unes condicions d’ordenació per al sector que 
comporten la protecció i cessió de la meitat de l’àmbit més proper al mar com a espais lliures. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d’execució previst 
pel pla és el segon quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla. 
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector costaner de gran interès que dona continuïtat a l'àmbit dels Colls, rellevant per la connectivitat 
amb el polígon de l'espai del PEIN Massís del Garraf proper. Presència de diversos hàbitats amb un 
VGIN elevat (fins a 6). Presència HIC 6220*_Prats mediterranis rics en anuals, basòfils i HIC 
9540_Pinedes mediterrànies. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector té un risc geològic amb una perillositat potencial baixa. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 
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OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.10.- Un paisatge litoral de qualitat, respectuós amb les singularitats i la identitat paisatgística de 
cada lloc, amb una regulació adient dels usos admissibles i una especial cura en les intervencions. 
Evitar la consolidació de nous continus edificats plurimunicipals 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.1. Conservar l’entorn Colls-Miralpeix i la platja Llarga, pel seu valor ecològic i escènic i per la seva 
funció social. 
7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.12. Vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, per adaptar-los a les especificitats 
geomorfològiques, naturals i patrimonials del lloc. Es consideren zones prioritàries d’actuació les franges 
costaneres amb continus urbans de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles. La línia de costa alterna trams 
de platges d’alt valor escènic, com ara la platja Llarga, amb aiguamolls puntuals i amb trams de costa de 
penya-segats entre les poblacions de Vilanova i Sitges. A més d’aquesta diversitat morfològica, 
destaquen certs elements naturals, com la zona costanera dels Colls, que és una de les que millor es 
conserven de tota la Regió Metropolitana de Barcelona. Els intensos processos d’urbanització de 
primera línia de mar, generats principalment per l’increment dràstic del sector turístic, han arribat a tenir 
una important incidència en el paisatge.  

Conclusions 

En resum, al sector SUP 3.10 La Muntanyeta li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,30

Densitat 15

Nombre d'habitatges 123

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 8,22

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 4.110

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

2

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-11PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 20.550

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 98

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 10 | SUP 3.2 - Santa Maria de Cubelles

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Oest

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 3.2 - Santa Maria de Cubelles

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 10 | SUP 3.2 - Santa Maria de Cubelles 

El sector és compon per dos àmbits discontinus que se situen aïllats del nucli de Vilanova, a l’oest. El seu entorn 
és residencial i agrícola. Limiten al sud-oest i nord-oest amb el sòl urbà el barri de Santa Maria; al nord-est i sud-
est amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del PTMB. L’accessibilitat al 
sector és a través de la prolongació de la Ronda Amèrica des dels barri Fondo Somella en sòl urbà a l’est, tot 
creuant el SNU, i a través de la xarxa viària del barri de Santa Maria. 

Morfològicament, els terrenys són la vessant orientada a est que conforma la fondalada del torrent de Santa 
Maria, amb pendent suau i amb una geometria irregular. Els terrenys majoritàriament són camps de conreu i 
erms. No s’observa cap curs d’aigua dins l’àmbit. Els terrenys tenen exposició visual des de la carretera C-31. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, l’objecte del sector és garantir la connexió 
urbana (prolongació de la Ronda Amèrica) a través del torrent de Santa Maria i fer un final amb el SNU del barri 
de Santa Maria; l’àmbit té una superfície de 8,22 ha; usos residencials;  l’edificabilitat bruta és de 0,30  m2st/m2s, 
del quals 0,25 m2st/m2s per habitatge i 0,05 m2st/m2s per usos complementaris, que implica un sostre de 20.550 
m2 i 4.110 m2 respectivament; la densitat és de 15 htg/ha, amb un nombre màxim de 123 habitatges. Així mateix, 
es proposa la cessió dels sistemes públics concretats en vialitat, zona verda i equipaments amb un total del 40% 
del sòl. Les condicions d’ordenació són d’habitatge unifamiliars aïllat. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació. El termini d’execució previst pel pla 
és el segon quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
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Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions  

En resum, al sector SUP 3.2 Santa Maria de Cubelles li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, 
d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,20

Densitat 3

Nombre d'habitatges 25

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 7,60

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 10.200

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 1

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-18PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 5.000

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 99

0

0

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 11 | SUP 3.12 - Vilanova Park

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Oest

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció SUP 3.12 - Vilanova Park

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 11 | SUP 3.12 - Vilanova Park 

El sector se situa aïllat del nucli de Vilanova, a l’oest. El seu entorn és heterogeni amb usos residencials, 
periurbans i agrícoles. Limita a l’oest i al nord amb la carretera BV-2115 que el separa del sector SUP 3.4 Mas 
Roquer, consolidat, a l’oest amb la mateixa carretera que el separa del càmping Vilanova Park, i al sud de sòl no 
urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció preventiva del PTMB. L’accessibilitat al sector és a 
través de de la carretera esmentada. 

Morfològicament, els terrenys són planers amb una geometria irregular. Els terrenys majoritàriament són camps 
erms i forestal, amb una petit àmbit al sud edificat amb habitatges. No s’observa cap curs d’aigua dins l’àmbit. Els 
terrenys tenen exposició visual des de la carretera BV-2115. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, l’objecte del sector és implantar un una 
instal·lació hotelera i incorporar a la legalitat urbanística i a l’estructura del municipi amb un mínim de qualitat 
urbana els habitatges existents; l’àmbit té una superfície de 7,60 ha; usos terciaris (residencial: hoteler i 
habitatge);  l’edificabilitat bruta és de 0,20  m2st/m2s que implica un sostre màxim de 15.200 m2, dels quals 5.000 
m2 com a màxim d’habitatge; la densitat és de 3,3 htg/ha, amb un nombre màxim de 25 habitatges. Així mateix, es 
proposa la cessió dels sistemes públics concretats en vialitat, zona verda i equipaments amb un total del 50% del 
sòl. Les condicions d’ordenació són d’habitatge unifamiliars i l’hotel de PB+2 màxim. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació. El termini d’execució previst pel pla 
és el segon quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús terciari. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector ocupat parcialment per hàbitats amb un valor global d'interès natural elevat (5 i 6) i amb grau 
d'amenaça 4, formats per prats sabanoides d'albellatge i màquies i garrigues amb margalló. Correspon a 
l'HIC 5330. La part nord afecta a una AIFF_Aquila fasciata 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
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Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 

Conclusions  

En resum, al sector SUP 3.12 Vilanova Park li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb 
el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,30

Densitat 25

Nombre d'habitatges 259

Classificació del sòl Sòl urbà

Superfície (ha) 10,36

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 02/08/2001

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 2

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials
parcials i/o zona PEIN / XN2000

18

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08307-UA06

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data: 29/01/1997

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 31.076

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat:

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 80

0

0

x

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08307 - 12 | UA-06 - Platja Llarga

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Oest

 Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Plana del Garraf

Risc 
químic

Descripció UA-06 - Platja Llarga

Reducció-Extinció

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 15
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08307 - 12 | UA-06 - Platja Llarga 

El polígon se situa a primera línia de mar aïllat del nucli de Vilanova, a l’est. El seu entorn és agrícola i periurbà. 
Limita al nord i a l’est amb el ferrocarril de la costa que el separa del sòl no urbanitzable costaner C2 del PDUSC; 
al sud limita amb el domini públic marítim terrestre; i a l’oest amb la urbanització del Prat de Vilanova. 
L’accessibilitat al polígon és a través de la vialitat de la urbanització. 

Morfològicament els sòls són planers amb una geometria regular. Els terrenys majoritàriament són camps erms si 
bé enmig del límit nord hi ha construït un bloc d’habitatges. No s’observa cap curs d’aigua dins l’àmbit. Els 
terrenys tenen molta exposició visual. 

Segons la Revisió del PGO, aprovada i publicada el 2 d’agost de 2001, la UA-06 Platja Llarga es troba pendent 
d’un projecte d’urbanització i d’un Pla especial de protecció consistent en fixar criteris de renaturalització de les 
zones verdes; prèviament a les obres d’urbanització s’han de realitzar obres de protecció marítima i regeneració 
de la platja. Les cessions i els aprofitaments s’estarà al Pla especial aprovat (art. 169 bis.4) i a les determinacions 
de l’article 196.E, que fixa que un mínim del 15% del sostre és per a ús hoteler amb un màxim del 30%, la resta 
habitatges amb un número màxim de 259 htg (38,3 htg/ha). 

Segons els PERI del sector de la Platja Llarga, aprovat i publicat el 29 de gener de 1997, l’objectiu del sector és 
desenvolupar un sòl residencial. L’àmbit té una superfície de 10,36 ha, els usos admesos són el residencial; 
l’edificabilitat bruta és de 0,3 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 31.076 m2; la densitat bruta és de 25 
htg/ha, amb un nombre màxim de 259 habitatges. Així mateix, es proposa la cessió dels sistemes públics 
concretats en zona verda, equipaments i vialitat  amb un total del 75,39 % del sòl.  

Posteriorment es va aprovar i publicar, el 15 de juliol de 2004, el Pla Especial de restauració i protecció dels 
espais lliures de la Platja Llarga. 

Consten Convenis urbanístics sobre les finques de la UA-6. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. El termini d’execució previst pel PGO 
és el segon quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent: 

“j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.

q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el polígon com a una àrea especialitzada d’ús residencial  amb l’estratègia específica de 
reducció o extinció. S’assenyala en aquelles àrees previstes pel planejament urbanístic, i fins i tot existents, que 
comporten una extrema contradicció amb els criteris de planejament territorial, en les quals, ja sigui pel seu escàs 
grau de consolidació o per la gran afectació dels valors territorials que comporten, es considera socialment 
rendible abordar la seva reducció o extinció. Sempre que sigui possible, el planejament urbanístic ha d’optar per 
l’extinció de les àrees especialitzades assenyalades. En cas contrari, s’ha d’aplicar la reducció màxima possible 
en cada cas. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe preliminar d’aportacions al PDU de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, de data 
7 de juny de 2021, es detecten els aspectes específics que afecten a l’àmbit territorial: 

Al Garraf està identificat un connector terrestre principal entre els espais protegits del Foix i del Garraf, 
que abasta la plana agrícola i els àmbits de mosaic agroforestal de Vilanova i Sant Pere de Ribes.  
Els espais naturals protegits es veuen constrets per urbanitzacions ja existents adjacents o totalment 
incloses dins dels espais protegits.  
La línia de costa manté alguns espais no urbanitzats amb valors de biodiversitat tant per la presència 
d’hàbitats d’interès com per la conservació com de fauna protegida, que és vital de mantenir sense 
transformar.  

El sector té els principals valors ambientals i les potencials afectacions següents: 
Sector que afecta de ple la zona humida catalogada de la Platja llarga, de gran interès per la 
conservació de la biodiversitat i per la connectivitat terrestre-marina. Presència d'hàbitats amb grau 
d'amenaça 4 i valor global d’interès natural (VGIN) de 6, associats a les zones humides litorals, 
corresponent a l'HIC 1420 (Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics). Adjacent a un hàbitat de 
dunes (també VGIN 6 i grau amenaça 4). La platja és àmbit de nidificació del corriol camanegre. 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
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defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg de paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord  i de la Plana del Garraf a la part central i sud. Inclou els objectius de qualitat paisatgística, entre 
altres, següents: 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït. 
OQP.10.- Un paisatge litoral de qualitat, respectuós amb les singularitats i la identitat paisatgística de 
cada lloc, amb una regulació adient dels usos admissibles i una especial cura en les intervencions. 
Evitar la consolidació de nous continus edificats plurimunicipals. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es determina el 
següent: 

7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 
7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual. 
7.3. Una façana marítima de Sitges i Vilanova i la Geltrú ben preservada i gestionada, que mantingui el 
seu valor escènic i històric i preservi la identitat paisatgística de cada lloc, formada per valors i elements 
de caràcter natural i cultural. 
7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 
diferents escales. 

En les Propostes de criteris i accions específiques de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf es concreta el 
següent: 

7.1. Conservar l’entorn Colls-Miralpeix i la platja Llarga, pel seu valor ecològic i escènic i per la seva 
funció social. 
7.3. Preservar i restaurar els petits fragments d’aiguamolls litorals i platges poc transformades (platja 
Llarga, desembocadura del Foix) i les comunitats naturals que allotgen. 
7.8. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge 
perimetral dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o 
industrials. 
7.9. Mantenir la qualitat de les façanes marítimes dels assentaments històrics dels municipis de Sitges i 
Vilanova i la Geltrú. Els POUM d’aquestes poblacions haurien d’incorporar aquest objectiu i establir, 
quan siguin necessàries, mesures per recuperar la coherència formal de les façanes marítimes actuals. 
7.12. Vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, per adaptar-los a les especificitats 
geomorfològiques, naturals i patrimonials del lloc. Es consideren zones prioritàries d’actuació les franges 
costaneres amb continus urbans de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles. La línia de costa alterna trams 
de platges d’alt valor escènic, com ara la platja Llarga, amb aiguamolls puntuals i amb trams de costa de 
penya-segats entre les poblacions de Vilanova i Sitges. A més d’aquesta diversitat morfològica, 

destaquen certs elements naturals, com la zona costanera dels Colls, que és una de les que millor es 
conserven de tota la Regió Metropolitana de Barcelona. Els intensos processos d’urbanització de 
primera línia de mar, generats principalment per l’increment dràstic del sector turístic, han arribat a tenir 
una important incidència en el paisatge. 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl  

L’àmbit no ha estat objecte de transformació urbanística. Així, s’ha constatat en visita de camp que l’àmbit no es 
troba consolidat per l’edificació en les dues terceres parts i l’ús actual del sòls és de camps erms. 

Pel que fa als serveis, no hi ha xarxes d’electricitat i telefonia que donin servei a l’àmbit; sí que es poden observar 
les d’enllumenat públic i telefonia en el camí que dona servei al bloc aïllat d’habitatges plurifamilar existent, però 
que en cap cas té la urbanització adequada per donar servei als habitatges que el planejament urbanístic 
municipal preveu que s’hi poden edificar. Tampoc s’han apreciat en la inspecció sobre el terreny xarxes de serveis 
amb les característiques adequades per a l’ús del sòl previst, com són la distribució d’aigua o el sanejament..  

Com s'ha pogut comprovar els sòls es troben en la situació de sòl rural d’acord amb la legislació bàsica de sòl.  

En resum, els terrenys no tenen les condicions de sòl urbà que estableix la legislació urbanística vigent, fixades 
als articles 26 i subsegüents del TRLUC. Consegüentment, la valoració es proposa com si fos un àmbit de sòl 
urbanitzable. 

Conclusions  

En resum, al polígon UA-06 Platja Llarga li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Cubelles 

Ambit exclos de la revisi6 

Ambit en revisi6 

Ambit en s uspensi6 de llice' n c1es 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,30

Densitat 25

Nombre d'habitatges 146

Classificació del sòl Sòl urbanitzable no delimitat

Superfície (ha) 5,85

Tipus de desenvolupament Residencial/activitat econòmica

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 10/09/1993

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 0

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: UTR-CE 161 Càmping la Rueda Data 16/06/2005

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08074-12PPD

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Cubelles

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha):

Sostre residencial: 17.550

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 100

0

0

x

0Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08074 - 1 | 12PPD - Càmping la Rueda

0Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Nucli de Cubelles

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Litoral del Penedès

Risc 
químic

Descripció 12PPD - Càmping la Rueda

PDUSC-1

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 1 | 12PPD - Càmping la Rueda 

El sector se situa en contigüitat del nucli de Cubelles en el barri de les salines. El seu entorn es d’usos 
residencials i industrials. Limita al nord  amb la carretera C-31; a l’est amb el polígon industrial les salines; al sud 
amb la línia del ferrocarril de la costa que el separa del sector residencial les Salines, ja desenvolupat; i a l’oest 
amb el fondo del Mas d’en Pedró, límit de terme municipal, que el separa de la urbanització Cunit Diagonal del 
terme de Cunit. L’accessibilitat al sector és bona a través de la carretera esmentada. 

Morfològicament els terrenys són planers i tenen una geometria regular. Els sòls majoritàriament es troben 
ocupats per l’activitat de càmping que li dona nom. L’àmbit té poca exposició visual. 

Segons la Revisió del PGO, aprovat i publicat el 10 de setembre de 1993, un Programa d’actuació urbanística 
desenvoluparà aquests tipus de sòl. L’ús el es definirà en el Programa podent ser residencial o comercial i 
oficines o industrial. Defineix una edificabilitat de 0,30 m2st/m2s (17.550m2st), una densitat màxima de 25 htg/ha 
(146 htg) si té ús residencial. Les cessions de sistemes públics seran les que estableix la legislació. Les 
condicions d’ordenació fixa una alçada màxima de 9,5m. L’àmbit té una superfície de 5,85 ha. 

D’acord amb el PDUSC I, aprovat i publicat el 16 de juny de 2005, l’àmbit té la categoria de costaner especial que 
és aquell sòl urbanitzable que no necessàriament ha de passar a sòl no urbanitzable costaner, (clau CE), dins la 
UTR-CE 161 càmping La Rueda. El Catàleg dels àmbits del PDUSC va considerar que la situació i l’entorn era un 
espai adequat per a usos d’activitats i equipaments. 

La Modificació puntual de del PGO d’adaptació al PDUSC, aprovada i publicada el 15  de desembre de 2006, 
reprodueix pel sector les determinacions del pla director i el qualifica amb la categoria de CE sense esmentar cap 
canvi de règim. 

El sistema de gestió no es fixa però admet que sigui d’iniciativa públics o privada. No es fixen terminis ates el 
règim del sòl. 

Estat de desenvolupament 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou un termini per al desenvolupament dels 
sectors no programats, atès que han passat 28 anys des de l’aprovació definitiva i publicació i que a partir dels 12 
anys ja es podia procedir a la revisió d’aquell, s’entén que els terminis d’execució del sector s’han superat a 
bastament i, per tant, el present PDU considera adequat revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al 
planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

c) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió.
e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que presenten
tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a aquestes variables.
f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de nova
centralitat a les àrees urbanes perifèriques.
g) Fomentar la misticitat d’usos dels teixits urbans.
h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana.

k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i capacitat de prestació
eficient dels serveis.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’equipaments extensius. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector no té un risc geològic aparent. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El Catàleg del Paisatge de la RMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa 
a la part nord, de la Plana del Garraf en la part central i Litoral del Penedès en l’extrem sud. 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específics de la unitat de paisatge del Litoral del Penedès es determina 
el següent: 

OQP.1 Una façana litoral endreçada, amb passeigs marítims que integrin espais i elements naturals i 
que facilitin l’ús social i els itineraris al llarg de la costa, amb unes façanes urbanes vives i de qualitat. 

Conclusions 

En resum, al sector 12PPD Càmping la Rueda li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord 
amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Índex d'edificabilitat bruta 0,27

Densitat 15

Nombre d'habitatges 291

Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat

Superfície (ha) 19,42

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla general d'ordenació

Data aprovació 10/09/1993

Sostre activitat econòmica: 0

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 21

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

8

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

Informació urbanística

Informació: Data 

Plans directors urbanístics:

Informació ambiental

08074-1PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Cubelles

Id. sector

Comarca: Garraf

Data:

Modificació planejament general data: 

Planejament derivat data:

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): x

Sostre residencial: 52.434

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable 
riu/marina

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc transport 
de mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 76

0

0

1Percentatge dins de zona inundable (PR500 anys)

FITXA INFORMATIVA

  08074 - 2 | 01PPU - Les Estoreres

1Percentatge dins de zona de flux preferent (ZFP)

- Protecció de Costes
Afectats per la servitud de costes 0

DPMTServitud de 
protecció

DPMT en 
tramitació

Nucli / Àrea 
especialitzada

Àrees esp. Nord

   Dades generalsZona 
influència

12/05/2010

Informació territorial

Informació sectorial

Informació de paisatge

Unitat de paisatge: Garraf

Risc 
químic

Descripció 01PPU - Les Estoreres

Nuclis històrics i les seves extensions o les àrees especialitzades 

Percentatge dins de zona inundable d’origen marí 0
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08307 - 2 | SUP 01 - Les Estoreres 

El sector se situa aïllat del nucli de Cubelles, al nord. El seu entorn es d’usos residencials i agrícoles. Limita al 
nord  amb el riu Foix i amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del PTMB; a 
l’est amb el riu esmentat que el separa del sector 02 PPU Ricreu consolidat; al sud amb la urbanització Mas 
Trader en sòl urbà; i a l’oest amb sòl no urbanitzable dins la categoria d’espais oberts de protecció especial del 
PTMB i amb el sector 04 PPU Mas Trader Sector II, consolidat. L’accessibilitat al sector és a través de la xarxa 
viària del sòls urbans contigus i de camins asfaltats.. 

Morfològicament els terrenys són planers, si bé en els extrem sud i nord tenen dues àrees amb pendent superior 
al 20%; l’àmbit té una geometria irregular. Els terrenys majoritàriament es troben ocupats amb habitatges si bé 
queden dos àmbits, al nord i al sud, de grans dimensions pendents de transformar, amb usos forestals o erms. Els 
terrenys tenen poca exposició visual. 

Segons la Revisió del PGO, aprovat i publicat el 10 de setembre de 1993, l’objecte del sector incorporar a la 
legalitat urbanística i a l’estructura del municipi els habitatges existents; l’àmbit té una superfície de 19,42 ha;  els 
usos admesos són d’habitatge;  l’edificabilitat bruta és de 0,27  m2st/m2s que implica un sostre màxim de 52.434 
m2; la densitat és de 15 htg/ha, amb un nombre màxim de 291 habitatges. Així mateix, es proposa la cessió dels 
sistemes públics concretats en zona verda i equipaments del 15%. Les condicions d’ordenació són d’edificació 
aïllada unifamiliar. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació. El termini d’execució previst pel pla 
és el primer quadrienni. 

Estat de desenvolupament 

Atès que el termini fixat pel planejament general urbanístic municipal vigent en el programa d'actuació 
corresponent per al desenvolupament dels sector s’ha superat a bastament, el present PDU considera adequat 
revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTMB té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el patrimoni 
cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social 
del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements; i 
reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 2.4 Tipus d’espais, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

A la l’article 3.2 Finalitat de les determinacions, de les Normes d’ordenació territorial, el PTMB estableix, 
literalment, com a principis rectors de la presa de decisions en el planejament urbanístic el següent:  

“ j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 
l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents.
o) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la
seva funcionalitat ecològica i el paisatge.
p) Corregir, quan sigui possible, situacions urbanístiques que contradiguin significativament els objectius
del Pla.
q) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.”

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

El PTMB reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial. 

El PTMB considera que el desenvolupament urbanístic s’ha de basar en el conjunt de nuclis i àrees urbanes i que 
les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla ha de racionalitzar per millorar la 
funcionalitat del territori. (Normes d’ordenació territorial, article 3.3). 

A l’article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTMB determina, textualment, el següent: 
1.- Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment 
de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i 
en tot cas la racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús 
hagin d’estar aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles 
que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament 
d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
2.- (...) La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta 
d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la 
creació d’extensions de substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, la diversitat de llurs funcions, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la legislació urbanística, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, 
literalment, es transcriuen a continuació: 

a.- No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el 
creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa 
de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com 
a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 
b.- No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència 
de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent 
superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no 
poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas 
aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais 
lliures públics i equipaments comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 21 de setembre de 2021, el 
sector té un risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

En base a la informació disponible, es defineixen en la fitxa gràfica del present document les afectacions 
sectorials derivades dels riscos de inundabilitat i les afectacions derivades de riscos tecnològics. També es 
defineixen les zones de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre i es comprova si l'àmbit té 
pendents superiors al 20%. 

Criteris paisatgístics 

El CPRMB inclou el municipi parcialment dins les unitats de paisatge del Garraf pel que fa a la part nord i centre;  i 
Litoral del Penedès en l’extrem sud. 

OQP.7.- Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament 
i endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del lloc i 
les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 
Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 
discontinus que fragmentin el paisatge. 
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Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries, tot evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions per tal de preservar-ne la qualitat. Evitar 
la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició o límits clars en funció dels casos. 
OQP.8.- Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin 
els elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 
Prioritzar l’ocupació dels solars lliures de l’interior de les urbanitzacions, enfront de l’ocupació de noves 
àrees perifèriques i l’augment del perímetre construït. 

En els Objectius de qualitat paisatgística específic de la unitat de paisatge del Garraf es determina el següent: 
5.5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte 
visual. 

Conclusions  

En resum, al sector SUP 1 Les Estoreres li és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el 
que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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