6. NORMES URBANÍSTIQUES

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ

NORMES URBANÍSTIQUES
TÍTOL PRIMER – DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Article 1. Marc legal i objecte de la modificació
Article 2. Àmbit territorial
Article 3. Marc normatiu
Article 4. Contingut de la modificació de POUM
Article 5. Vigència
Article 6. Interpretació
Article 7. Determinacions gràfiques
Article 8. Obligatorietat
CAPÍTOL II. DESENVOLUPAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Article 9. Desenvolupament de la modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal
Article 10. Desenvolupament dels sistemes urbanístics
Article 11. Delimitació i continguts dels Plans de millora urbana de desenvolupament
Article 12. Pla de millora urbana 26 – Pinord
Article 13. Pla de millora urbana 27 – Codorniu – Montserrat – Cointreau
Article 14. Pla de millora urbana 28 – Torres
Article 15. Pla de millora urbana 29 – Trias
Article 16. Adequació del planejament de desenvolupament a la modificació puntual del POUM
Article 17. Comissió municipal del carrer Comerç
CAPÍTOL III. GESTIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Article 18. Execució de la Modificació puntual del POUM
Article 19. Modificació dels polígons d’actuació urbanística
Article 20. Projectes de reparcel·lació
Article 21. Projectes d’urbanització
Article 22. Reallotjament dels ocupants d’habitatges afectats
Article 23. Reserves per habitatge de protecció pública
TÍTOL SEGON – RÈGIM DEL SÒL
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 24. Classificació del sòl
Article 25. Qualificació del sòl
CAPÍTOL II. REGULACIÓ DE L’ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI. SISTEMES I ZONES
Article 26. Sistemes urbanístics
Article 27. Zones
TÍTOL TERCER – DISPOSICIONS COMUNES DE L’ORDENACIÓ I DE L’ÚS
CAPÍTOL I. PARÀMETRES D’ORDENACIÓ
Article 28. Paràmetres d’ordenació i sistemes d’ordenació de l’edificació
Article 29. Sistemes d’ordenació
Article 30. Condicions bàsiques de distribució de l’aprofitament
Article 31. Condicions de regulació de l’edificació. Planta soterrani
Article 32. Condicions de regulació de l’edificació. Planta baixa

Article 33. Condicions de regulació de l’edificació. Planta pis
Article 34. Condicions de regulació de l’edificació. Planta sotacoberta
Article 35. Disposicions comuns ambientals a l’edificació
CAPÍTOL II. REGULACIÓ DELS USOS
Article 36. Règim general d’usos en les zones de la Modificació puntual
Article 37. Règim d’ús de l’aparcament en la Modificació puntual
TÍTOL QUART – REGULACIÓ DELS SISTEMES URBANÍSTICS
Article 38. Sistema viari. Clau 1
Article 39. Sistema d’espais lliures. Clau 4
Article 40. Sistema d’equipaments. Clau 5
TÍTOL CINQUÈ – REGULACIÓ DE LES ZONES
Article 41. Subzona d’edificis a conservar. Clau 8/2 Comerç
Article 42. Subzona d’edificis a inventariar. Clau 8/3
Article 43. Subzona de trama en saturació d’intervenció difusa Comerç. Clau 11/4
Article 44. Subzona d’extensió en illa tancada. Clau 12/3
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ FINAL

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ

TÍTOL PRIMER – DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Article 1. Marc legal i objecte de la modificació
Aquesta modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès té per objecte el
desenvolupament a l’entorn del carrer del Comerç, abastant un àmbit geogràfic resultant de la unió del
dels àmbits del Pla de millora urbana del carrer Comerç i del polígon d’actuació número 8 - Vinòpolis
previstos pel POUM vigent, i delimita quatre nous sectors a desenvolupar cadascun d’ells mitjançant un
Pla de millora urbana (planejaments urbanístics derivats).
La Modificació puntual del POUM de Vilafranca es redacta a l’empara del que disposen el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, així com també d’acord amb el que preveu l’article
6 de les normes urbanístiques del POUM de Vilafranca sobre Modificacions del planejament general.
En tot allò no previst en aquest document de Modificació de POUM, seran d’aplicació supletòria les
determinacions de les normes urbanístiques del POUM vigent (publicat al DOGC de 26 de gener de 2004).
Article 2. Àmbit territorial
L’àmbit objecte de la modificació és el que ve reflectit en els plànols d’informació i d’ordenació, i abasta
una superfície de sòl amb una extensió de 89.370 m2. Aquest àmbit és el resultat de la unió de sectors
subjectes a planejament derivat de desenvolupament delimitats anteriorment pel POUM (PMU carrer
Comerç i PAU8 – Vinòpolis), així com els espais intersticials entre ambdós i algun ajust parcel·lari respecte
a l’àmbit inicialment previst al POUM.
Article 3. Marc normatiu
La modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal s’ha redactat d’acord amb la legislació
urbanística vigent i amb les restants disposicions aplicables.
La referència a la legislació urbanística vigent, feta en aquest document, s’ha d’entendre que remet a
l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya, d’acord amb les lleis aprovades, els reglaments i les
disposicions que les desenvolupen, i a la legislació de l’Estat en tot allò que sigui legalment aplicable a
Catalunya.
En el moment que sigui publicada, aquesta Modificació puntual del POUM serà pública, executiva i de
compliment obligatori per a les administracions públiques i per a les persones particulars. La seva
interpretació no podrà contradir, en cap cas, les determinacions del POUM ni les prescripcions que es
deriven de la legislació urbanística vigent.
Article 4. Contingut de la modificació de POUM
La modificació puntual del POUM al carrer Comerç de Vilafranca del Penedès està integrada pels
documents següents:
Memòria (Inclou memòria social)
Agenda i avaluació econòmica
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-

Programa de participació ciutadana
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Documentació mediambiental
Normes urbanístiques
Annexes
Plànols:
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
(DINA3 e:1/2.000)
I.01
Situació
I.02
Àmbit
I.03
Ortofotomapa
I.04
Estructura de la propietat
I.05.1 Usos existents. Activitats econòmiques
I.05.2 Usos existents. Règim de tinença
I.05.3 Usos existents. Distribució de la població
I.06.1 Estat actual de l’edificació. Ocupació
I.06.2 Estat actual de l’edificació. Alçades segons cadastre
I.06.3 Estat actual de l’edificació. Soterrani
I.07
Planejament vigent. POUM
I.08.
Planejament vigent. Catàleg de Patrimoni

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
O.01
O.02
O.03
O.04
O.05
O.06

(DINA3 e:1/2.000 i DINA1 e:1/1.000)

Encaix territorial
Classificació del sòl
Delimitació poligonal
Qualificació del sòl
Comprovació de sostres i gàlibs en planta (no vinculant)
Comprovació de sostres i gàlibs en alçat (no vinculant)

Article 5. Vigència
La vigència d’aquesta Modificació s’inicia l’endemà de la publicació de l’acord de la seva aprovació
definitiva i de les normes urbanístiques, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva
vigència mentre no es produeixi la seva modificació o revisió, d’acord amb el que disposen els articles 5 i 6
de les normes urbanístiques del POUM de Vilafranca del Penedès.
Article 6. Interpretació
Les determinacions d’aquesta Modificació puntual del POUM i, concretament, d’aquestes Normes,
s'interpreten en base a aquells criteris que, partint del sentit propi de les seves paraules en relació amb el
context i els antecedents històrics i legislatius, tinguin en compte principalment el seu esperit i finalitat,
així com la realitat social del moment en què han de ser aplicades.
Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, prevalen aquells en què la definició
sigui més acurada (escala més precisa). En supòsits de conflicte irreductible entre diferents documents del
Pla, preval allò establert en la documentació escrita, llevat si el conflicte es refereix a quantificació de
superfícies, supòsit en el qual preval la superfície real.
Les contradiccions o imprecisions entre documents del mateix rang normatiu es resolen sota els criteris de
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menor edificabilitat, major dotació per espais públics i major protecció mediambiental, i amb aplicació del
principi general d’interpretació integrada de les normes.
Article 7. Determinacions gràfiques
Les determinacions de la present modificació puntual venen grafiades als plànols d’ordenació on es fixen
les alineacions dels espais públics i privats, la delimitació de zones i sistemes, amb llur clau identificativa i
qualificació corresponent, així com aquelles determinacions relatives al seu desenvolupament i gestió i
totes aquelles altres que li són pròpies, per tractar-se d’una modificació puntual del POUM vigent.
La qualificació del sòl s’identifica en els plànols d’ordenació amb la corresponent clau que la identifica.
En el cas que en el subsòl corresponent a terrenys qualificats de sistema s’hi permeti un ús compatible
diferent de la seva qualificació al sòl, s’identifica amb una doble clau separada amb una barra inclinada,
clau x/x, de tal manera que la primera clau correspon al sistema establert per la modificació puntual, i la
segona clau correspon a l’ús compatible permès per aquesta mateixa modificació en subsòl.
Article 8. Obligatorietat
Tant les administracions públiques com les persones particulars estan obligades a complir les
determinacions o disposicions del Pla d’ordenació, i especialment d'aquestes Normes. Per tant, qualsevol
actuació o intervenció sobre el territori, ja tingui caràcter definitiu o provisional, ja sigui d'iniciativa
privada o pública, ha d'ajustar-se a les disposicions esmentades, segons allò que preveu la legislació
urbanística vigent.
CAPÍTOL II. DESENVOLUPAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Article 9. Desenvolupament de la modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal
Amb la finalitat de complementar i desenvolupar l'ordenació establerta per aquesta Modificació del Pla
d'ordenació, es delimiten quatre sectors subjectes a pla de millora urbana per al seu desenvolupament.
Aquests quatre sectors es corresponen inicialment amb un polígon d’actuació urbanística cadascun d’ells, i
són els que s’enumeren a continuació (s’han nombrat amb noms dels antics magatzems del vi originals a
cadascun d’ells):
-

Pla de millora urbana 26 – Pinord
Pla de millora urbana 27 – Codorniu – Montserrat – Cointreau
Pla de millora urbana 28 – Torres
Pla de millora urbana 29 – Trias

Les determinacions concretes per al desenvolupament de cadascun d’ells es detallen als articles 12 a 16
d’aquestes Normes urbanístiques.
Article 10. Desenvolupament dels sistemes urbanístics
Les previsions d’aquesta Modificació de POUM respecte als sistemes urbanístics es desenvolupen
mitjançant la seva execució directa. L’obtenció de les reserves de sòl per a sistemes urbanístics es portarà
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a terme mitjançant cessió obligatòria i gratuïta en el moment en el que es desenvolupi el sector en el que
es trobin inclosos.
Si calgués avançar l’obtenció d’algun sistema urbanístic inclòs en algun dels sectors previstos, es podria
acudir a l’ocupació directa o a l’actuació aïllada expropiatòria, d’acord amb el que disposa el Text refós de
la llei d’urbanisme.
Article 11. Delimitació i continguts dels Plans de millora urbana de desenvolupament
La present modificació puntual del POUM delimita quatre sectors subjectes a la formulació d’un Pla de
millora urbana cadascun d’ells. Es tracta de sectors en sòl urbà no consolidat.
Els plans de millora urbana es regiran per les fitxes detallades per cadascun d’ells als següents articles, on
es defineixen les següents característiques, seguint l’estructura que utilitza el POUM per a la resta de
sectors:
Definició:

es descriu l’àmbit que abasta el sector subjecte a pla de millora urbana
i la superfície del mateix, i també defineix les determinacions que han
de ser objecte del pla de millora urbana.

Condicions de l’ordenació:

s’estableixen les condicions d’ordenació que han de regir el
desenvolupament del sector: sostre màxim edificable, qualificació
urbanística aplicable, usos i nombre d’habitatges màxim.

Condicions d’edificació:

es defineixen els paràmetres que regularan les edificacions: el sistema
d’ordenació aplicable, l’alçada màxima de l’edificació, etc.

Condicions d’ús:

s’estableixen els usos compatibles de manera detallada i altres
condicions o limitacions d’ús específiques.

Condicions de gestió:

es defineix el sistema d’actuació aplicable, les cessions de sistemes
urbanístics que s’han de portar a terme, el deure de cessió amb
aprofitament, les càrregues urbanístiques i les reserves mínimes de sòl
per la construcció d’habitatges de protecció pública.

En qualsevol cas aquests plans de millora urbana que desenvoluparan els sectors en sòl urbà no consolidat
tindran com a mínim el contingut documental que disposen els articles 90 i 91 del Reglament de la llei
d’urbanisme per als plans de millora urbana.
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Article 12. Pla de millora urbana 26 – Pinord
Definició
Comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat inclosos a l’àmbit de la Modificació de POUM – Carrer
Comerç; en concret aquest sector queda delimitat pels carrers Comerç i Sarriera i inclou dins l’àmbit part
dels carrers Mare Ràfols i Dr. Pasteur entre aquests dos.
La superfície del sector subjecte a Pla de millora urbana és de 12.017 m2.
Cal tramitar i aprovar prèviament a l’execució urbanística un Pla de millora urbana que entre altres
determinacions, defineixi: l’ordenació volumètrica detallada i les característiques, el traçat i el cost de les
obres d’urbanització.
Condicions de l’ordenació
a) S’aplica la regulació de les zones 12/3 i 8/2.comerç en tots els aspectes no inclosos a les
determinacions específiques i expresses d’aquest sector.
b) El sistema d’ordenació aplicable serà el de volumetria específica amb configuració flexible
c) El sostre edificable màxim és de 17.036 m2
d) El nombre màxim d’habitatges és de 112
e) Les localitzacions vinculants d’algunes zones i sistemes queden definides al plànol normatiu adjunt a
aquesta fitxa amb el símbol *.
f) El pla de millora urbana del sector podrà admetre que les parcel·les resultants de la reparcel·lació
vegin incrementat el seu sostre edificable en 0,2 m2 sostre / m2 sòl, sempre que una superfície
d’almenys el 85% del sostre assignat a la parcel·la resti destinada a algun o alguns dels usos següents:
activitats de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s), centres i activitats de saber i
coneixement, investigació, recerca i disseny, activitats vinícoles compatibles amb l’habitatge o
activitats enoturístiques. L’increment de sostre esmentat s’haurà de materialitzar en els usos aquí
esmentats.
Condicions d’edificació
a) Els gàlibs màxims ocupables i les alineacions obligatòries de les edificacions queden definits al plànol
normatiu adjunt a aquest article
b) La localització relativa de les edificacions s’ajustarà a l’establert a l’article 113.2 de les normes del
POUM
c) Al front del carrer Comerç l’alçada màxima de l’edificació és de 15m, equivalent a planta baixa i 3
plantes pis. Únicament s’admetran edificacions de major alçada en el cas que al pla de millora urbana
es justifiqui la seva integració amb el front de les naus patrimonials del carrer Comerç sense que
comporti en cap cas increment del sostre edificable. A la resta de les edificacions l’alçada màxima no
ultrapassarà l’equivalent a planta baixa i 5 plantes pis.
d) El coronament dels primers 6m de les edificacions situades amb contigüitat amb les façanes principals
dels edificis patrimonials no ultrapassaran el punt més baix de la coberta d’aquests edificis, essent
aquest el punt objecte d’estudi detallat al corresponent PMU.
e) A les edificacions amb front al carrer Comerç s’haurà de preveure una composició de façana
fraccionada de manera proporcional a l’amplada de les façanes de les naus patrimonials incloses dins
aquest sector.
Condicions d’ús
a) Com a mínim 1/3 del sostre total admès al sector es destinarà a usos d’activitat i com a màxim 2/3
parts del sostre admès es destinarà a usos residencials.
b) S’admeten els usos establerts per la subzona 12/3 i 8/2.comerç als sòls amb aquestes qualificacions.
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c) Al front de l’edificació amb el carrer Comerç no es podrà ubicar usos residencials en planta baixa, per
tal de potenciar els usos comercials i terciaris en aquest front.
d) Les reserves mínimes per a la construcció d’habitatges de protecció pública seran: per al règim general
el sòl corresponent al 20% del sostre residencial de nova implantació i per a habitatge de preu
concertat, el sòl corresponent al 10% del sostre residencial de nova implantació.
Condicions de gestió
a) El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
b) En l’execució de les determinacions urbanístiques en el marc d’aquest pla de millora urbana, s’han de
cedir gratuïtament terrenys per als usos i amb les extensions següents:
Vial: 2.725 m2
Espais lliures: 2.105 m2
c) D’acord amb l’article 43 del TRLU cal fer cessió a l’Ajuntament del 10% de l’aprofitament urbanístic,
més el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
d) Les càrregues d’urbanització per aquest PMU, seran les corresponents a la reurbanització del viari i a la
cessió urbanitzada de les zones verdes. El cost d’urbanització estimat imputat al sector és de 651.720€.
e) Les càrregues d’urbanització corresponents a l’espai lliure del carrer Comerç (1.412 m2) aniran a càrrec
de l’Ajuntament.
f) El projecte d’urbanització analitzarà el tractament del carrer Mare Ràfols com a eix cívic.
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Article 13. Pla de millora urbana 27 – Codorniu – Montserrat – Cointreau
Definició
Comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat inclosos a l’àmbit de la Modificació de POUM – Carrer
Comerç; Es tracta d’un sector discontinu: la primera part del sector queda delimitada pels carrers Comerç i
Sarriera i inclou dins l’àmbit part dels carrers Cortina i Magarola entre aquests dos; l’altra part de l’àmbit
d’aquest sector es troba delimitada entre l’Avda Barcelona i els carrers Comerç i Sarriera, i el PMU 29.
La superfície del sector subjecte a Pla de millora urbana és de 19.418 m2.
Cal tramitar i aprovar prèviament a l’execució urbanística un Pla de millora urbana que entre altres
determinacions, defineixi: l’ordenació volumètrica detallada i les característiques, el traçat i el cost de les
obres d’urbanització.
Condicions de l’ordenació
a) S’aplica la regulació de les zones 12/3, 8/2.comerç i 8/3 en tots els aspectes no inclosos a les
determinacions específiques i expresses d’aquest sector.
b) El sistema d’ordenació aplicable serà el de volumetria específica amb configuració flexible
c) El sostre edificable màxim és de 35.019 m2
d) El nombre màxim d’habitatges és de 232
e) Les localitzacions vinculants d’algunes zones i sistemes queden definides al plànol normatiu adjunt a
aquesta fitxa amb el símbol *.
f) El pla de millora urbana del sector podrà admetre que les parcel·les resultants de la reparcel·lació
vegin incrementat el seu sostre edificable en 0,2 m2 sostre / m2 sòl, sempre que una superfície
d’almenys el 85% del sostre assignat a la parcel·la resti destinada a algun o alguns dels usos següents:
activitats de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s), centres i activitats de saber i
coneixement, investigació, recerca i disseny, activitats vinícoles compatibles amb l’habitatge o
activitats enoturístiques. L’increment de sostre esmentat s’haurà de materialitzar en els usos aquí
esmentats.
Condicions d’edificació
a) Els gàlibs màxims ocupables i les alineacions obligatòries de les edificacions queden definits al plànol
normatiu adjunt a aquest article
b) La localització relativa de les edificacions s’ajustarà a l’establert a l’article 113.2 de les normes del
POUM
c) L’alçada màxima de les edificacions no ultrapassarà l’equivalent a planta baixa i 5 plantes pis, excepte a
les edificacions situades a l’illa 9 amb front a l’avda Barcelona on podran arribar a l’equivalent a planta
baixa i 7 plantes pis.
d) El coronament dels primers 6m de les edificacions situades amb contigüitat amb les façanes principals
dels edificis patrimonials no ultrapassaran el punt més baix de la coberta d’aquests edificis, essent
aquest el punt objecte d’estudi detallat al corresponent PMU.
Condicions d’ús
a) Com a mínim 1/3 del sostre total admès al sector es destinarà a usos d’activitat i com a màxim 2/3
parts del sostre admès es destinarà a usos residencials.
b) S’admeten els usos establerts per la subzona 12/3, 8/2.comerç i 8/3 als sòls amb aquestes
qualificacions.
c) Al front de l’edificació amb el carrer Comerç no es podrà ubicar usos residencials en planta baixa, per
tal de potenciar els usos comercials i terciaris en aquest front.
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d) Les reserves mínimes per a la construcció d’habitatges de protecció pública seran: per al règim general
el sòl corresponent al 20% del sostre residencial de nova implantació i per a habitatge de preu
concertat, el sòl corresponent al 10% del sostre residencial de nova implantació.
Condicions de gestió
a) El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
b) En l’execució de les determinacions urbanístiques en el marc d’aquest pla de millora urbana, s’han de
cedir gratuïtament terrenys per als usos i amb les extensions següents:
Vial: 3.849 m2
Espais lliures: 4.767 m2
Equipament: 1.126 m2
c) La cessió d’equipament de la nau patrimonial amb front al carrer Comerç, 29 és vinculant en aquest
emplaçament (s’assenyala al plànol adjunt amb el símbol *), sense perjudici de les compensacions per
l’edifici existent que s’han tingut en compte a l’anàlisi de la viabilitat econòmica del pla de millora
urbana, i que caldrà tenir en compte en el projecte de reparcel·lació.
d) D’acord amb l’article 43 del TRLU cal fer cessió a l’Ajuntament del 10% de l’aprofitament urbanístic,
més el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
e) Les càrregues d’urbanització per aquest PMU, seran les corresponents a la reurbanització del viari, la
cessió urbanitzada de l’equipament i a la cessió urbanitzada de les zones verdes. El cost d’urbanització
estimat imputat al sector és de 1.061.160€.
f) Les càrregues d’urbanització corresponents a l’espai lliure del carrer Comerç (2.318 m2) aniran a càrrec
de l’Ajuntament.
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Article 14. Pla de millora urbana 28 – Torres
Definició
Comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat inclosos a l’àmbit de la Modificació de POUM – Carrer
Comerç; en concret aquest sector queda delimitat pels carrers Comerç i Doctor Fleming, Cortina, Magarola
i MiqueL Torres i Carbó.
La superfície del sector subjecte a Pla de millora urbana és de 42.215 m2.
Cal tramitar i aprovar prèviament a l’execució urbanística un Pla de millora urbana que entre altres
determinacions, defineixi: l’ordenació volumètrica detallada i les característiques, el traçat i el cost de les
obres d’urbanització.
Condicions de l’ordenació
a) S’aplica la regulació de les zones 12/3 i 8/2.comerç en tots els aspectes no inclosos a les
determinacions específiques i expresses d’aquest sector.
b) El sistema d’ordenació aplicable serà el de volumetria específica amb configuració flexible
c) El sostre edificable màxim és de 62.635 m2
d) El nombre màxim d’habitatges és de 416
e) La parcel·la mínima d’adjudicació serà de 400 m2, excepte a les naus patrimonials (clau 8/2 comerç i
8/3) on l’adjudicació podrà coincidir amb la parcel·la existent abans de reparcel·lar.
f) Les localitzacions vinculants d’algunes zones i sistemes queden definides al plànol normatiu adjunt a
aquesta fitxa amb el símbol *.
g) El pla de millora urbana del sector podrà admetre que les parcel·les resultants de la reparcel·lació
vegin incrementat el seu sostre edificable en 0,2 m2 sostre / m2 sòl, sempre que una superfície
d’almenys el 85% del sostre assignat a la parcel·la resti destinada a algun o alguns dels usos següents:
activitats de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s), centres i activitats de saber i
coneixement, investigació, recerca i disseny, activitats vinícoles compatibles amb l’habitatge o
activitats enoturístiques. L’increment de sostre esmentat s’haurà de materialitzar en els usos aquí
esmentats.
Condicions d’edificació
a) Els gàlibs màxims ocupables i les alineacions obligatòries de les edificacions queden definits al plànol
normatiu adjunt a aquest article
b) La localització relativa de les edificacions s’ajustarà a l’establert a l’article 113.2 de les normes del
POUM
c) Al front del carrer Comerç l’alçada màxima de l’edificació és de 15m, equivalent a planta baixa i 3
plantes pis. Únicament s’admetran edificacions de major alçada en el cas que al pla de millora urbana
es justifiqui la seva integració amb el front de les naus patrimonials del carrer Comerç sense que
comporti en cap cas increment del sostre edificable. A la resta de les edificacions l’alçada màxima no
ultrapassarà l’equivalent a planta baixa i 5 plantes pis.
d) El coronament dels primers 6m de les edificacions situades amb contigüitat amb les façanes principals
dels edificis patrimonials no ultrapassaran el punt més baix de la coberta d’aquests edificis, essent
aquest el punt objecte d’estudi detallat al corresponent PMU.
e) A les illes amb front al carrer Comerç no es podrà ubicar el sostre per a usos residencials, per tal de
potenciar els usos comercials i terciaris en aquest front.
Condicions d’ús
a) Com a mínim 1/3 del sostre total admès al sector es destinarà a usos d’activitat i com a màxim 2/3
parts del sostre admès es destinarà a usos residencials.
b) S’admeten els usos establerts per la subzona 12/3 i 8/2.comerç als sòls amb aquestes qualificacions.
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c) A les illes amb front al carrer Comerç i a la planta baixa de les edificacions amb front a la Gran Plaça no
es podrà ubicar usos residencials, per tal de potenciar els usos comercials i terciaris en aquest front.
d) Les reserves mínimes per a la construcció d’habitatges de protecció pública seran: per al règim general
el sòl corresponent al 20% del sostre residencial de nova implantació i per a habitatge de preu
concertat, el sòl corresponent al 10% del sostre residencial de nova implantació.
e) L’ús de l’equipament públic pot ser qualsevol dels descrits a l’article 195 del POUM.
f) S’admet l’ús d’aparcament privat al subsòl de l’espai lliure anomenat Gran Plaça qualificat amb la clau
4/P, per garantir l’equilibri de beneficis i càrregues derivat de la cessió gratuïta de sòl (article 34 RLU).
Condicions de gestió
a) El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
b) En l’execució de les determinacions urbanístiques en el marc d’aquest pla de millora urbana, s’han de
cedir gratuïtament terrenys per als usos i amb les extensions següents:
Vial: 9.728 m2
Espais lliures: 8.586 m2
Equipament: 1.988 m2
c) D’acord amb l’article 43 del TRLU cal fer cessió a l’Ajuntament del 10% de l’aprofitament urbanístic,
més el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
d) Les càrregues d’urbanització per aquest PMU, seran les corresponents a la reurbanització del viari, la
cessió urbanitzada de l’equipament i a la cessió urbanitzada de les zones verdes. El cost d’urbanització
estimat imputat al sector és de 3.618.330€.
e) Les càrregues d’urbanització corresponents a l’espai lliure del carrer Comerç (1.299 m2) aniran a càrrec
de l’Ajuntament.
f) El projecte d’urbanització analitzarà el tractament del carrer Doctor Janer com a eix cívic.
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Article 15. Pla de millora urbana 29 – Trias
Definició
Comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat inclosos a l’àmbit de la Modificació de POUM – Carrer
Comerç; en concret aquest sector queda delimitat pels carrers Comerç, Miquel Torres i Carbé i Bisbe
Estalela i comprèn al seu interior part del carrer Sarriera.
La superfície del sector subjecte a Pla de millora urbana és de 12.929 m2.
Cal tramitar i aprovar prèviament a l’execució urbanística un Pla de millora urbana que entre altres
determinacions, defineixi: l’ordenació volumètrica detallada i les característiques, el traçat i el cost de les
obres d’urbanització.
Condicions de l’ordenació
a) S’aplica la regulació de les zones 12/3 i 8/2.comerç en tots els aspectes no inclosos a les
determinacions específiques i expresses d’aquest sector.
b) El sistema d’ordenació aplicable serà el de volumetria específica amb configuració flexible
c) El sostre edificable màxim és de 22.348 m2
d) El nombre màxim d’habitatges és de 148
e) Les localitzacions vinculants d’algunes zones i sistemes queden definides al plànol normatiu adjunt a
aquesta fitxa amb el símbol *.
f) El pla de millora urbana del sector podrà admetre que les parcel·les resultants de la reparcel·lació
vegin incrementat el seu sostre edificable en 0,2 m2 sostre / m2 sòl, sempre que una superfície
d’almenys el 85% del sostre assignat a la parcel·la resti destinada a algun o alguns dels usos següents:
activitats de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s), centres i activitats de saber i
coneixement, investigació, recerca i disseny, activitats vinícoles compatibles amb l’habitatge o
activitats enoturístiques. L’increment de sostre esmentat s’haurà de materialitzar en els usos aquí
esmentats.
Condicions d’edificació
a) Els gàlibs màxims ocupables i les alineacions obligatòries de les edificacions queden definits al plànol
normatiu adjunt a aquest article
b) La localització relativa de les edificacions s’ajustarà a l’establert a l’article 113.2 de les normes del
POUM
c) Al front del carrer Comerç l’alçada màxima de l’edificació és de 15m, equivalent a planta baixa i 3
plantes pis. Únicament s’admetran edificacions de major alçada en el cas que al pla de millora urbana
es justifiqui la seva integració amb el front de les naus patrimonials del carrer Comerç sense que
comporti en cap cas increment del sostre edificable. A la resta de les edificacions l’alçada màxima no
ultrapassarà l’equivalent a planta baixa i 5 plantes pis.
d) El coronament dels primers 6m de les edificacions situades amb contigüitat amb les façanes principals
dels edificis patrimonials no ultrapassaran el punt més baix de la coberta d’aquests edificis, essent
aquest el punt objecte d’estudi detallat al corresponent PMU.
Condicions d’ús
a) Com a mínim 1/3 del sostre total admès al sector es destinarà a usos d’activitat i com a màxim 2/3
parts del sostre admès es destinarà a usos residencials.
b) S’admeten els usos establerts per la subzona 12/3 i 8/2.comerç als sòls amb aquestes qualificacions.
c) Al front de l’edificació amb el carrer Comerç no es podrà ubicar usos residencials en planta baixa, per
tal de potenciar els usos comercials i terciaris en aquest front.
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d) Les reserves mínimes per a la construcció d’habitatges de protecció pública seran: per al règim general
el sòl corresponent al 20% del sostre residencial de nova implantació i per a habitatge de preu
concertat, el sòl corresponent al 10% del sostre residencial de nova implantació.
Condicions de gestió
a) El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
b) En l’execució de les determinacions urbanístiques en el marc d’aquest pla de millora urbana, s’han de
cedir gratuïtament terrenys per als usos i amb les extensions següents:
Vial: 2.818 m2
Espais lliures: 2.585 m2
c) D’acord amb l’article 43 del TRLU cal fer cessió a l’Ajuntament del 10% de l’aprofitament urbanístic,
més el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
d) Les càrregues d’urbanització per aquest PMU, seran les corresponents a la reurbanització del viari i a la
cessió urbanitzada de les zones verdes. El cost d’urbanització estimat imputat al sector és de 744.170€.
e) Les càrregues d’urbanització corresponents a l’espai lliure del carrer Comerç (1.549 m2) aniran a càrrec
de l’Ajuntament.
f) El projecte d’urbanització analitzarà el tractament del carrer Bisbe Estalella com a eix cívic.
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Article 16. Adequació del planejament de desenvolupament a la modificació puntual del POUM
Els plans de millora urbana que es redactin en desenvolupament de la present modificació puntual del
POUM, han de mantenir amb aquesta i amb el POUM les relacions de jerarquia normativa que es
desprenen del TRLU i el RLU.
Article 17. Comissió municipal del carrer Comerç
La Comissió municipal del carrer Comerç és un òrgan de caràcter tècnic i consultiu que té com a missió
l’estudi, debat i emissió d’informes sobre les actuacions que tenen incidència en l’àmbit de les
competències d’aquesta modificació de POUM. Vetllarà per l’acompliment de les directrius i els objectius
d’aquesta Normativa i per la qualitat arquitectònica de les intervencions, però acceptant la llibertat
creativa dels autors, sempre que respectin els valors protegits dels béns i els entorns catalogats.
La Comissió municipal del carrer Comerç haurà de ser creada i regulada a través d’un acord de JGL i com a
mínim estarà formada pels següents professionals:
- Un arquitecte/a municipal nomenat/da a tal efecte, que la presidirà.
- Un arquitecte/a especialista en matèria de patrimoni arquitectònic, aliè a l’Ajuntament, nomenat
pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
- Un/a historiador/a o historiador/a de l’Art especialista en Història de l’Arquitectura i Patrimoni
arquitectònic.
L’informe de la Comissió municipal del carrer Comerç serà preceptiu però no vinculant, tant per a
l’aprovació dels instruments de desenvolupament com per a qualsevol sol·licitud de llicència d’obres dels
edificis situat en les illes amb front al carrer Comerç, així com per la seva modificació i revisió.
El càrrec de membre de la Comissió municipal del carrer Comerç implicarà la incompatibilitat professional
dels encàrrecs privats o públics d’actuacions que es derivin de la Comissió.

CAPÍTOL III. GESTIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Article 18. Execució de la Modificació puntual del POUM
La gestió d’aquesta modificació puntual del POUM i dels instruments de planejament i d’execució que la
desenvolupen, correspon en primer lloc i prioritàriament a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès com a
administració actuant, sense perjudici de les competències que legalment tenen altres administracions i
òrgans de caràcter públic.
En tractar-se de sectors subjectes a desenvolupament via la tramitació i aprovació de pla de millora
urbana amb el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, tant els
instruments de planejament derivat com els instruments de gestió que desenvoluparan l’ordenació que es
desprèn de la present modificació puntual del POUM, podran ser impulsats i promoguts pels propietaris o
propietàries de finques la superfície de les quals representi més del 50% de la superfície total del sector.
Article 19. Modificació dels polígons d’actuació urbanística
Els sectors subjectes a pla de millora urbana delimitats per aquesta modificació puntual del POUM, es
delimiten de manera que el sector i el polígon d’actuació coincideixen en termes d’àmbit. El pla de millora
urbana de desenvolupament podrà modificar la divisió poligonal seguint el procediment previst a la
legislació urbanística vigent (o sigui, sempre que no es produeixin diferències relatives superiors al 15% en
la valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que corresponguin a cada un dels
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polígons, en relació amb la valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt del
sector). Per tant, els Plans de millora urbana podran determinar justificadament que un sector tingui
finalment més d’un polígon d’actuació, malgrat que la previsió inicial és l’existència d’un únic polígon per
cada sector.
En qualsevol cas, caldrà justificar que la modificació proposada es fa amb l’objectiu de facilitar-ne la gestió
o efectuar un millor repartiment de les càrregues i els beneficis que es deriven del planejament.
Article 20. Projectes de reparcel·lació
Per a l’execució dels sectors es preveu el sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica,
i es requerirà la formulació i aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació, el qual haurà de
contenir les determinacions i els documents establerts en la legislació urbanística vigent.
Article 21. Projectes d’urbanització
Per a l’execució de les determinacions contingudes en la Modificació puntual del POUM i en els
instruments de planejament derivat que la desenvolupin, respecte de les obres d’urbanització, s’han de
redactar els corresponents projectes d’urbanització d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística
vigent (articles 96 a 98 del RLU), i ajustant-se als criteris i pautes d’urbanització que disposen els articles
38 i 39 d’aquestes Normes per als sistemes urbanístics.
Article 22. Reallotjament dels ocupants d’habitatges afectats
1. Els plans de millora urbana que desenvolupin cadascun dels sectors previstos en aquesta modificació
de POUM garantiran el dret de reallotjament dels ocupants d’habitatges afectats per l’execució de la
nova ordenació. El dret de reallotjament s’atorgarà exclusivament als ocupants legals d’habitatges que
constitueixin la seva residència habitual i que acreditin mitjançant documentació fefaent l’ocupació de
l’habitatge amb data anterior a l’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual de POUM. Cal complir
els requisits de l’article 120.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i dels articles 219 i següents del
Reglament de la Llei.
2. Als efectes de garantir aquest dret de reallotjament, els projectes de reparcel·lació que es formulin
contindran les oportunes reserves de sòl amb destinació a les modalitats d’habitatge protegit que
siguin més oportunes en cada cas.
Article 23. Reserves per a habitatges de protecció pública
D’acord amb l’article 57 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aquesta modificació preveu la reserva per la
construcció d’habitatges de protecció pública, com a mínim, del sòl corresponent al 20% del sostre
destinat a l’ús residencial de nova implantació per al règim general i el 10% del mateix sostre per a
habitatge protegit en règim concertat.
Aquestes reserves es concreten en cadascun dels sectors, en les proporcions i tipologies establertes en
aquest article.
La ubicació concreta del sostre corresponent a aquestes reserves mínimes es determinarà en els plans de
millora urbana que desenvoluparan cadascun dels sectors.
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TÍTOL SEGON – RÈGIM DEL SÒL
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 24. Classificació del sòl
1. El sòl objecte d’aquesta Modificació puntual es troba classificat pel POUM (plànol de classificació del
sòl) com a sòl urbà. Com a conseqüència d’aquesta modificació de POUM i la delimitació dels quatre
nous sectors, es proposa classificar el sòl inclòs a l’àmbit com a sòl urbà no consolidat, ja que es tracta
de sòl urbà inclòs en sectors subjectes a un pla de millora urbana que tenen per objecte acomplir
operacions de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d'usos i de reurbanització.
2. En els plànols d’ordenació integrants d’aquest document de modificació de POUM es grafia aquesta
classificació del sòl.
3. Com es pot comprovar al plànol O.02 Classificació del sòl queden excloses d’aquesta classificació de sòl
urbà no consolidat les parcel·les del carrer Comerç números 9 a 20, que es classifiquen com a sòl urbà
consolidat. Per aquestes parcel·les la present modificació de POUM proposa la seva gestió directa via
llicències urbanístiques d’obra per tractar-se d’edificacions molt consolidades. Les condicions
d’ordenació i d’edificació queden regulades a l’article 43 d’aquestes normes urbanístiques.
Article 25. Qualificació del sòl
1. La present modificació de POUM qualifica el sòl en zones i sistemes als plànols d’ordenació.
2. La qualificació del sòl dins els sectors de planejament subjectes a pla de millora urbana és indicativa,
entenent que el pla de millora urbana precisarà i ajustarà les determinacions que en aquesta
modificació puntual s’estableixen. La localització dels sistemes i les zones ve definida en les fitxes de
cadascun dels sectors (articles 12 a 16 d’aquestes Normes) on als plànols s’estableixen les condicions
de desenvolupament dels sectors de planejament, i les localitzacions vinculants de sistemes i zones.
CAPÍTOL II. REGULACIÓ DE L’ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI. SISTEMES I ZONES
Article 26. Sistemes urbanístics
Aquesta Modificació puntual delimita gràficament al plànol O.04 Qualificació del sòl, els sòls destinats a
sistemes urbanístics locals que formen part de l’estructura general del territori.
Els sòls destinats per aquesta Modificació a sistemes en sòl urbà es qualifiquen de la forma següent,
d’acord amb la nomenclatura emprada pel POUM de Vilafranca:
Clau 1 – Sistema viari
Clau 4 – Sistema d’espais lliures
Clau 5 – Sistema d’equipaments
Tanmateix, i per correspondència amb el TRLU, s’ha d’entendre que el sistema viari (1) es correspon amb
el sistema de comunicacions, el sistema d’espais lliures (4) es correspon amb el sistema d’espais lliures
públics i el sistema d’equipaments (5) es correspon amb el sistema d’equipaments comunitaris.
Article 27. Zones
1. Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser susceptibles
d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és en funció de la classe de sòl i es determina amb la
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definició dels paràmetres que regulen les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús que s’exigeixen
de forma específica a cadascuna d’elles.
2. La present modificació, que opera únicament sobre sòl urbà, qualifica les zones amb les següents claus
urbanístiques, totes elles de nova creació:
a.
b.
c.
d.

Clau 8/2 Comerç – Zona d’edificis a conservar
Clau 8/3 – Zona d’edificis a inventariar
Clau 12/3 – Subzona d’extensió amb volumetria específica
Clau 11/4 – Subzona de trama en saturació d’intervenció difusa Comerç

TÍTOL TERCER – DISPOSICIONS COMUNES DE L’ORDENACIÓ I DE L’ÚS
CAPÍTOL I. PARÀMETRES D’ORDENACIÓ
Article 28. Paràmetres d’ordenació i sistemes d’ordenació de l’edificació
La present Modificació puntual es subjecta a les determinacions regulades pel Títol tercer de les Normes
urbanístiques del POUM pel que fa als paràmetres d’ordenació i els sistemes d’ordenació de l’edificació,
excepte en allò que es determina a continuació.
Article 29. Sistemes d’ordenació
1. El sistema d’ordenació previst per al conjunt de les zones d’aquesta Modificació puntual de POUM, és
el d’alineació a vial per a les zones qualificades amb les claus 8/2 Comerç, 8/3 i 11/4, i de volumetria
específica en la modalitat de configuració flexible per a les zones qualificades amb la clau 12/3.
2. Es regularan d’acord amb el que s’estableix als articles 77 i següents del POUM sobre disposicions
comunes als sistemes d’ordenació; als articles 89 i posteriors per al sistema d’ordenació segons
alineació de vial; i als articles 107 i posteriors per al sistema d’ordenació segons volumetria específica.
Article 30. Condicions bàsiques de distribució de l’aprofitament
Les condicions bàsiques de distribució de l’aprofitament en les diferents sectors de sòl són:
-

Edificabilitat màxima destinada a usos d’habitatge. És la que estableix aquesta Modificació
puntual a la fitxa normativa de cadascun dels sectors subjectes a Pla de millora urbana, sota el
criteri que com a màxim ha de representar 2/3 parts de l’edificabilitat.

-

Edificabilitat mínima destinada a usos d’activitat. És la que estableix aquesta Modificació puntual
a la fitxa normativa de cadascun dels sectors subjectes a Pla de millora urbana, sota el criteri que
com a mínim ha de representar 1/3 part de l’edificabilitat.

-

Nombre màxim d’habitatges. És la que estableix aquesta Modificació puntual a la fitxa normativa
de cadascun dels sectors subjectes a Pla de millora urbana, a l’entorn dels 100 habitatges per Ha.

Article 31. Condicions de regulació de l’edificació. Planta soterrani
Les condicions d’edificació de les plantes soterrani s’ajustaran al que disposa l’article 79 del POUM,
excepte a les naus patrimonials qualificades amb la clau 8/2 Comerç, on es podran mantenir els soterranis
existents encara que no compleixin els paràmetres aplicables a un de nova creació.
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L’ocupació de les plantes soterrani podrà ser del 100%, amb la limitació que a les naus patrimonials
qualsevol intervenció en el subsòl no podrà desvirtuar o desconfigurar la nau patrimonial.
L’ús dels soterranis en general està restringit a aparcament, magatzem i garatge. Excepte en els edificis
patrimonials, on s’admeten altres usos sempre i quan es garanteixin les condicions de seguretat i
evacuació establertes per la legislació sectorial vigent.
L’edificabilitat dels soterranis en els edificis patrimonials clau 8/2 Comerç, no computarà als efectes
d’edificabilitat màxima, sigui quin sigui el seu ús. A la resta d’edificis, l’edificabilitat en les plantes
soterrani, no computarà si es destina a l’ús d’aparcament o elements tècnics propis de l’edifici.
Als soterranis patrimonials preexistents que estiguin situats en el subsòl de sòls qualificats com a sistemes
(sistema de comunicacions, espais lliures o equipaments), respecte als quals es determini la seva
conservació a la fitxa del Catàleg corresponent, es podrà mantenir la titularitat privada i separada del
subsòl, mitjançant la figura de la divisió en propietat horitzontal o altres admeses en dret.
Article 32. Condicions de regulació de l’edificació. Planta baixa
L’alineació de l’edificació en planta baixa serà la que es defineix en les fitxes recollides en els article 12, 13,
14 i 15 d’aquestes normes
L’alçada de la planta baixa s’ajustarà a les condicions generals definides als articles 78 i 110 de les normes
urbanístiques del POUM, per a cada sistema d’ordenació, amb l’excepció de les plantes baixes amb front
al carrer Comerç on per potenciar els usos terciaris i comercials l’alçada mínima de la planta baixa serà de
6 m.
S’admet la construcció d’una planta altell o entresolat, sempre que s’ajusti a les següents condicions:
- L’ocupació de la planta altell no superarà el 70% de la planta baixa.
- En les edificacions qualificades amb les claus 8/2 Comerç i 8/3 l’emplaçament d’aquesta planta
altell serà respectuosa amb la volumetria interior dels edificis patrimonials.
- S’han de separar un mínim de tres metres de les façanes que corresponguin a la via pública,
almenys en el 50% de la suma total de la longitud total d’aquestes façanes.
Es prohibeix l’ús d’habitatge en les plantes baixes del front del carrer Comerç i de la Gran Plaça.
S’analitzarà a cada PMU els radis de gir a les cantonades de les edificacions segons allò que disposa
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que forma part d’aquest document, adoptant si cal mesures
com plantes baixes reculades o plantes baixes aixamfranades.
Article 33. Condicions de regulació de l’edificació. Planta pis
Les determinacions per a les plantes pis de les edificacions s’ajustaran a les determinacions de les normes
del POUM reguladores d’aquestes.
L’alçada de les plantes pis s’ajustarà a les condicions generals definides als articles 77 i 80 de les normes
urbanístiques del POUM.
Article 34. Condicions de regulació de l’edificació. Planta sotacoberta
Les determinacions per a les plantes sotacobertes de les edificacions s’ajustaran a les determinacions de
les normes del POUM reguladores d’aquestes.
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Article 35. Disposicions comuns ambientals a l’edificació
1. Amb l’objectiu d’establir una regulació específica de les condicions d’adaptació i tractament a les que
s’han d’ajustar les edificacions per a garantir una correcta integració ambiental al seu entorn es
tindran en compte els següents criteris ambientals:
-

L’espai privat ha de tractar-se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint tant els sistemes
constructius bioclimàtics o d’estalvi passiu com l’ús d’energies renovables evitant elements de
contaminació acústica i lumínica.

-

El tractament de l’espai lliure privat haurà de minimitzar les superfícies impermeables –que podrà
arribar a un màxim del 50%-, fomentant paviments drenants, tous i semipermeables i mitjançant
l’enjardinament. Únicament s’admetrà un percentatge de pavimentació superior als esmentats
en casos excepcionals, que siguin convenientment justificats. En les zones enjardinades,
s’utilitzaran preferentment espècies vegetals autòctones i l’edifici haurà de preveure sistemes de
captació d’aigua de la pluja per al reg d’aquests espais.

-

Els projectes arquitectònics donaran compliment a les disposicions mediambientals contingudes
al Codi Tècnic de l’edificació i al Decret d’ecoeficiència, o normativa sectorial que les substitueixi.
Com a norma general, els nous edificis projectats hauran ser “Edificis de consum d’energia
gairebé nul” (nZBE).

-

Les instal·lacions necessàries com a conseqüència de les normatives citades anteriorment, hauran
de preveure la seva integració en el disseny de l’edificació, tenint en compte especialment
l’impacte visual que puguin produir sobre una zona amb un alt valor patrimonial.

-

Els elements de captació solar (que caldrà incorporar segons estàndards establerts al CTE i al
Decret d’ecoeficiència) s’integraran en el disseny de l’edificació de manera que no sobresurtin de
forma no harmònica per sobre el conjunt edificatori.

-

Es preveurà per a cada habitatge un espai independent destinat a safareig, d'un mínim de 3m2,
amb obertura a pati de ventilació, celobert o façana amb tractament que limiti la vista dels
estenedors des de l'exterior. L'exigència d'espai de safareig podrà disposar-se en el sostre
sotacoberta admissible.

-

Es preveurà un espai, a la cuina o en el safareig, específicament destinat a la col·locació de
contenidors per a la recollida selectiva de residus domèstics, de dimensions mínimes
120cmx60cm de base i 80cm d'alçada.

-

Es preveurà un espai destinat a l'aparcament de bicicletes a raó d'1m2 per cada habitatge.

-

Amb la finalitat de reduir la generació de residus en les obres d’enderroc prèvies, en cas que
aquestes siguin necessàries, caldrà que el nou projecte contempli la incorporació de materials
reciclats. En cas que en l’anterior construcció es detecti la presència de plaques de fibrociment
amb amiant, caldrà preveure’n la retirada prèvia d’acord amb la normativa vigent.

2. En la projecció dels sistemes constructius de l’edifici caldrà tenir en compte les mesures d’eficiència
energètica que es regulen a continuació:
-

No s’admeten els habitatges amb una única façana orientada a nord.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ

-

Cal preveure proteccions solars per evitar guanys solars dins l’edifici durant l’estiu, i permetre’ls
durant l’hivern.

-

Caldrà justificar l’acompliment de 15 punts referent al que disposa l’article 6 del Decret 21/2006
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

-

Els materials de construcció han de ser de baix impacte ambiental, renovables, benignes
ambientalment, amb baix contingut en COVs, i de proximitat.

3. Pel que fa a les instal·lacions tècniques del edificis:
- Cal complir i justificar els nivells d’il·luminació del CTE-DBHE i usar un enllumenat eficient tipus
LED o similar.
-

Caldrà preveure xarxes de sanejament separatives així com un sistema de reutilització d’aigües
grises i d’aprofitament d’aigua de pluja.

-

S’utilitzaran sistemes de free-cooling automatitzat, i seran preceptius els sistemes de recuperació
de calor residual.

-

No s’admetran sistemes de calefacció elèctrica als habitatges si no té un COP mínim de 2,5.

-

Caldrà preveure la instal·lació elèctrica específica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics. En
aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat horitzontal, s’ha
d’executar una conducció principal per zones comunitàries, de manera que es possibiliti la
realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicades a les places d’aparcament.

-

Serà obligatori l'accés a les cobertes comunitàries de les edificacions a través de l'ascensor de
l'edifici

CAPÍTOL II. REGULACIÓ DELS USOS
Article 36. Règim general d’usos en les zones de la Modificació puntual
Pel que fa a la definició general dels usos s’estarà al que disposa l’article 117 de les normes urbanístiques
del POUM.
Amb caràcter general, i en tot allò que aquesta Modificació no especifica detalladament, els usos admesos
en les diferents zones de la present Modificació puntual, són els que s’estableixen a la zona d’edificis a
conservar , clau 8 i a la zona d’extensió urbana, clau 12 del POUM i els detallats als articles 214 i 232 de les
seves normes urbanístiques.
De manera genèrica i per a cada sector com a màxim 1/3 de sostre admès s’ha de destinar a usos
d’activitat, segons detall:
- Hoteler ( 2 )
- Bar-restaurant i similars ( 3 )
- Comercial ( 4 )
- Oficines ( 5 )
- Magatzems ( 6 )
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-

Industrials ( 7 ) compatible amb l’ús d’habitatge (*)
Industrial vitivinícola ( 8 ) compatible amb l’ús d’habitatge i enoturístic (*)
Sanitari-assistencial ( 9 )
Educatiu ( 10 )
Socio-cultural ( 11 )
Recreatiu ( 13.1 )
Esportiu ( 14 )
Administratiu ( 15 )
Mercats ( inclòs dins del 16 )
Mediambiental ( 22 )
Investigació i recerca
Noves tecnologies
Geriàtric
Enoturístic
Serveis bàsics de proximitat

(*) compatible amb l’habitatge des del punt de vista de soroll, càrrega/descàrrega i perill de foc
Com a màxim els 2/3 restants del sostre admès en cada sector es destinaran a l’ús d’habitatge ( 1 )
El pla de millora urbana de cada sector podrà admetre que les parcel·les resultants de la reparcel·lació
vegin incrementat el seu sostre edificable en 0,2 m2 sostre / m2 sòl, sempre que una superfície d’almenys
el 85% del sostre assignat a la parcel·la resti destinada a algun o alguns dels usos següents:
activitats de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s), centres i activitats de saber i
coneixement, investigació, recerca i disseny, activitats vinícoles compatibles amb l’habitatge o activitats
enoturístiques. L'increment de sostre esmentat s'haurà de materialitzar els usos aquí esmentats.
Cal però a aquest efecte que el pla de millora garanteixi clarament efectivament que aquestes activitats
s’implantaran en la parcel·la realment , que prohibeixi en aquesta superfície mínima usos diferents i que
els usos admesos que justifiquen l’escreix de sostre no canviïn de naturalesa durant un termini mínim de
vint anys. En tot cas, la normativa del pla de millora urbana haurà d’indicar clarament els usos admesos,
d’acord amb les previsions generals d’aquest paràgraf.
Article 37. Règim d’ús de l’aparcament en la Modificació puntual
Pel que fa a la regulació de l’ús d’aparcament i estacionament s’estarà al que disposen els articles 124 i
següents del POUM.

TÍTOL QUART – REGULACIÓ DELS SISTEMES URBANÍSTICS
Article 38. Sistema viari. Clau 1
1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats per a la xarxa viària i l’aparcament, que han de
permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors de l’àmbit i assegurar un nivell de mobilitat
adequat.
2. S’identifica de forma genèrica en el plànol O.04 de Qualificació del sòl amb la clau 1.
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3. Amb la finalitat d’assolir una xarxa viaria ajustada al planejament general i a les conclusions de l’Estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, els projectes d’urbanització que es redactin per cadascun dels
sectors s’ajustaran als criteris i pautes d’urbanització que a continuació es detallen:
a. Es dissenyarà la reurbanització dels carrers existents des de la màxima autosuficiència
energètica.
b. Les seccions viàries proposades prioritzaran la mobilitat activa no motoritzada.
c. Es prohibirà l’aparcament a la zona d’influència de les cantonades, i almenys en 5 metres
des de la cantonada per a facilitar els radis de gir dels vehicles pesants.
d. Es minimitzaran els consums energètics, aplicant criteris d’eficiència energètica per a
sistemes d’enllumenat i altres consums energètics (sistemes d’enllumenat mitjançant
tecnologia LED, sistemes de regulació i mesures similars).
e. L’enllumenat haurà de complir allò previst pel Decret 109/2015, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat, tant pel que fa a criteris d’eficiència energètica com de protecció de la
intrusió i la contaminació lumínica, d’acord amb la zonificació aprovada en el Mapa de
protecció envers la contaminació lumínica. L’Ajuntament determinarà els elements
d’interès especial de l’àmbit (façanes, estàtues, fonts, i d’altres elements) que podran
disposar d’enllumenat exterior ornamental amb motius estètics.
f. Es disposaran espais per l’aparcament de bicicletes
g. Les noves xarxes d’energia o telecomunicacions necessàries seran soterrades
h. La xarxa de sanejament serà separativa. En el cas de la xarxa de pluvials caldrà incorporar
sistemes de separació d’hidrocarburs.
i. Primarà la reutilització i reaprofitament de l’aigua
j. Es prescriurà als projectes l’ús de materials eficients des del punt de vista ambiental i de
la salut.
k. S’afavorirà la incorporació de materials reciclats del propi sector, amb la finalitat de
reduir la generació de residus en les obres de reurbanització.
l. Es disposaran carregadors per a vehicles elèctrics segons l’establert en la normativa
sectorial vigent.
Article 39. Sistema d’espais lliures. Clau 4
1. Comprèn els sòls de titularitat pública ordenats com a espais lliures o zones verdes.
2. S’identifica en el plànol O.04 de Qualificació del sòl amb les claus 4, 4/3 - Rambles d’accés a la ciutat i
4/P.
3. Tots els espais qualificats amb la clau 4 a la present modificació puntual del POUM seran de titularitat
pública i els mecanismes per a la seva obtenció són els establerts al Capítol III del Títol primer
d’aquestes Normes, corresponent a l’execució i gestió de la Modificació puntual.
4. La modificació puntual del POUM preveu, d’acord amb l’article 35.2 del Text refós de la Llei
d’urbanisme que sota determinats espais lliures es puguin construir aparcaments de titularitat privada,
per tal de reduir el dèficit existent d’aparcament al barri i per alliberar parcialment espai de la
superfície actualment ocupada per aparcament. Aquests espais s’identifiquen als plànols d’ordenació
amb la clau 4/P. Els projectes d’urbanització d’aquests espais lliures hauran de garantir una correcta
urbanització amb la plantació d’elements vegetals a la superfície mitjançant una capa de terra de 1m
sobre la coberta. Aquests aparcaments identificats, situats en el subsòl d’espais lliures, seran de
propietat privada i separada d’acord amb fórmules admeses en dret com la divisió en propietat
horitzontal.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ

5. En tot allò no previst en aquest article, la regulació dels espais lliures s’adequarà al que disposen els
articles 188 i següents del capítol II, del Títol quart de les normes urbanístiques del POUM de
Vilafranca.
6. Amb la finalitat d’assolir un sistema d’espais lliures ajustat al planejament general i a les conclusions de
l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, els projectes d’urbanització que es redactin per cadascun
dels sectors s’ajustaran als criteris i pautes d’urbanització que a continuació es detallen:
a.
b.
c.
d.

Es prioritzarà l’ús d’arbrat i altres elements de verd urbà
En el cas d’estar pavimentats es maximitzarà la permeabilització del sòl
Es preveuran espais d’ombra prioritzant els sistemes naturals com pèrgoles o similars
Es seleccionaran espècies amb poques necessitats hídriques, autòctones, presents a
l’entorn i adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona
e. No es permetrà la plantació d’espècies exòtiques ni tampoc invasores segons el Catàleg
de la Generalitat
f. La selecció d’espècies i la configuració de la vegetació haurà de tenir en compte el seu
paper com a regulador tèrmic
g. Es dissenyaran els escocells de tipus corregut o més amplis d’un mínim de 2 x 1m
h. S’optimitzaran els sistemes de reg per afavorir l’autosuficiència hídrica i tecnologies
smart aplicades
i. Es prioritzarà sempre que sigui possible l’ús d’aigües freàtiques per al reg

Article 40. Sistema d’equipaments. Clau 5
1. Comprèn els sòls que es destinen a centres públics i a dotacions destinades a usos públics o col·lectius
al servei de les persones.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 5 – Sistema d’equipament genèric.
3. Aquesta modificació de POUM no determina cap ús concret per als sòls qualificats de sistema
d’equipaments, podent - se destinar a qualsevol dels usos admesos a l’article 195 de les normes del
POUM per al sistema d’equipaments, amb la única condició que ha de ser compatible amb l’habitatge.
L’ús concret es podrà establir en el Pla de millora urbana en cada cas, o bé mitjançant pla especial
urbanístic.
4. Regeix el tipus d’ordenació de la zona on s’implanta o el de la seva zona contigua, i s’han de respectar
les condicions d’edificació vigents a la zona. Complementàriament serà d’aplicació el que disposa
l’article 199 de les normes urbanístiques.
5. Tots els equipaments definits per aquesta modificació puntual seran de titularitat pública sense
perjudici que es puguin establir les concessions administratives o altres procediments previstos en la
legislació vigent, per a la seva gestió i explotació.
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TÍTOL CINQUÈ – REGULACIÓ DE LES ZONES
Article 41. Zona d’edificis a conservar. Clau 8/2 Comerç
1. Definició
Comprèn els edificis amb front al carrer Comerç, edificis industrials construïts el segle XIX vinculats
inicialment a la producció i emmagatzematge del vi, que per les seves condicions arquitectòniques,
artístiques o espacials, conformen un conjunt patrimonial que motiva la seva incorporació com a Béns
culturals d’interès local en el Pla Especial i Catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental que forma
part del POUM.
2. Condicions d’ordenació i edificació
Les condicions d’ordenació i edificació que regulen aquesta qualificació i per les que es preveu el seu
manteniment són les que segueixen a continuació:
a. No es permet la seva substitució o alteració estructurals, admetent-se només obres de
manteniment estructurals, de millora de serveis o no relacionades amb els seus
elements bàsics. Excepte en aquells que el planejament urbanístic i/o la corresponent
fitxa del sector admeti la seva modificació en la part posterior.
b. S’estableixen com a condicions d’edificació les actualment existents. Es pot tant sols
incrementar el volum amb una planta altell que ocupi com a màxim el 70% de la planta
baixa existent.
c. Per a qualsevol tipus de construcció d’elements o de volums, cal la presentació d’un
projecte sempre referit a la totalitat de l’immoble o parcel·la.
d. Per a qualsevol intervenció que afecti l’envolvent exterior cal dibuixar la proposta en el
conjunt patrimonial i justificar que la intervenció està d’acord amb el conjunt.
e. Els anteriors apartats regeixen en tant que complementin i no contradiguin les
determinacions específiques del pla especial per a cada edificació catalogada i la futura
fitxa de bé recollida en el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni de Vilafranca del Penedès.
Tant el Pla de Millora Urbana de cada sector, com qualsevol llicència d’obres de nova planta que afecti
les illes de cases del front del carrer Comerç haurà d’obtenir informe de la Comissió municipal del
carrer Comerç.
3. Condicions d’ús
S’admeten tots els usos establerts en l’article 35 d’aquestes normes urbanístiques.
Els usos existents amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual del POUM no
inclosos en els apartats anteriors poden mantenir-se, i els edificis poden ser objecte d’obres de millora
i consolidació.
Els edificis patrimonials estan exempts de donar compliment a les previsions de places d’aparcament
derivades dels usos que s’hi portin a terme, excepte aquelles previsions que vinguin derivades de
normatives sectorials preceptives.
Article 42. Zona d’edificis a inventariar. Clau 8/3
1. Definició
Comprèn els edificis amb front al carrer Comerç, edificis industrials construïts el segle XIX vinculats
inicialment a la producció i emmagatzematge del vi, que per les seves condicions arquitectòniques,
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artístiques o espacials, conformen un conjunt patrimonial que motiva la seva incorporació com a Béns
inventariats en el Pla Especial i Catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental que forma part del
POUM.
Els elements inventariats tenen uns valors secundaris, però per la seva proximitat al front del carrer
Comerç, es fa necessària la seva menció per estudiar si és possible la seva recuperació.
2. Condicions d’ordenació i edificació
Les condicions d’ordenació i edificació que regulen aquesta qualificació si es preveu el seu
manteniment seran les mateixes que per a la clau 8/2 Comerç, article 41 d’aquestes normes.
Tant el Pla de Millora Urbana de cada sector, com qualsevol llicència d’obres de nova planta que afecti
les illes de cases del front del carrer Comerç haurà d’obtenir informe de la Comissió municipal del
carrer Comerç.
En cas que motivadament en el pla de millora urbana on es trobi la parcel·la qualificada amb aquesta
clau urbanística opti per l’enderroc, caldrà incorporar al pla de millora urbana la documentació que
disposa l’article 61 de les normes del Pla Especial i Catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental,
per als elements inventariats susceptibles d’enderroc.
En cas que s’opti per l’enderroc, les condicions d’ordenació i edificació seran les que disposa la clau
12/3 definida en aquestes normes.
3. Condicions d’ús
En cas que s’opti pel manteniment de l’edificació, les condicions d’ús seran les que disposa l’article 35
d’aquestes normes urbanístiques per a la clau 8.2.comerç.
Quan s’opti motivadament per l’enderroc, les condicions d’ús seran les que disposa la clau 12/3
d’extensió urbana.
Article 43. Subzona de trama en saturació d’intervenció difusa Comerç. Clau 11/4
1. Definició
Comprèn els sòls localitzats al front del carrer Comerç entre els números 9 i 20, que es classifiquen
com a sòl urbà consolidat. Per aquestes parcel·les la present modificació de POUM proposa la seva
gestió directa via llicències d’obra, per tractar-se de finques amb edificacions molt consolidades, sense
necessitat de planejament urbanístic derivat ni reparcel·lació.
2. Condicions d’ordenació
El sistema d’ordenació per aquesta qualificació urbanística és el d’alineació a vial.
3. Condicions d’edificació
Amb la finalitat expressada de fer possible el manteniment d’aquestes edificacions, les condicions
d’edificació, són:
a. L’edificació màxima és de planta baixa i dues plantes pis.
b. La profunditat edificable màxima és de 14 metres.
c. No s’admeten operacions d’agrupació, parcel·lació, reagrupació o segregació de
parcel·les.
d. Per a qualsevol intervenció que afecti l’envolvent exterior cal dibuixar la proposta en el
conjunt del front del carrer Comerç.
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En el cas que hi hagués alguna iniciativa per a agrupar finques o portar a terme increments de
volum a les edificacions actualment existents, caldrà procedir d’acord amb el que disposa el TRLU
a la disposició addicional segona sobre actuacions de transformació urbanística de dotació
aïllades i delimitar un polígon d’actuació urbanística a aquests efectes, amb l’assumpció de les
càrregues urbanístiques corresponents.
Qualsevol llicència d’obres de nova planta que afecti les illes de cases del front del carrer Comerç
haurà d’obtenir informe de la Comissió municipal del carrer Comerç.
4. Condicions d’ús
S’admet únicament en aquesta clau 11/4 l’ús d’habitatge, en la modalitat d’unifamiliar.
Els usos existents amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual del POUM no
inclosos en els apartats anteriors poden mantenir-se, i els edificis poden ser objecte d’obres de millora
i consolidació.
Article 44. Subzona d’extensió amb volumetria específica. Clau 12/3
1. Definició
Comprèn els sòls localitzats a l’àmbit de la Modificació de POUM del carrer Comerç, ja edificats i pels
que es regula la seva potencial substitució per noves edificacions que se situïn de manera harmònica
amb el conjunt patrimonial de les naus.
2. Condicions d’ordenació
El sistema d’ordenació per aquesta qualificació urbanística és el de volumetria específica amb
configuració flexible.
3. Condicions d’edificació
Les condicions d’edificació vinculants són determinades en cadascuna de les fitxes de cada Pla de
millora urbana.
El nombre màxim d’habitatges serà el que estableixen les diferents fitxes del PMU o el que és el
mateix, que resulti de dividir el sostre màxim residencial per 100 m2
Tant el Pla de Millora Urbana de cada sector, com qualsevol llicència d’obres de nova planta que afecti
les illes de cases del front del carrer Comerç haurà d’obtenir informe de la Comissió municipal del
carrer Comerç.
4. Composició volumètrica i acabat exterior al front del carrer Comerç
-

Tant la volumetria com l’acabat exterior de les edificacions hauran de ser objecte d’un estudi
específic en els PMU de cada sector de manera que s’acrediti la seva integració i respecte amb
l’entorn patrimonial on es situa. Aquest estudi i les posteriors llicències d’obra nova hauran de
ser validades per la Comissió Municipal del carrer Comerç.

-

El coronament dels primers 6 metres de les edificacions situades amb contigüitat amb les façanes
principals dels edificis patrimonials no ultrapassaran el punt més baix de la coberta d'aquests
edificis; essent aquest punt objecte d'estudi detallat en el corresponent PMU.
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-

En el front del carrer Comerç l'alçada màxima de l'edificació és de 15 m, equivalent a planta baixa
i 3 plantes pis. Únicament s'admetran edificacions de major alçada en el cas que en el pla de
millora urbana es justifiqui la seva integració amb el front de les naus patrimonials del carrer
Comerç sense que comporti en cap cas increment del sostre edificable. En la resta de les
edificacions l'alçada màxima no ultrapassarà l'equivalent a planta baixa i 5 plantes pis

5. Condicions d’ús
Les condicions d’ús seran les que disposa l’article 35 d’aquestes normes urbanístiques.
Es prohibeix l’ús d’habitatge en planta baixa a les edificacions que afrontin amb el carrer Comerç i amb
la Gran Plaça.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional única

Mitjançant aquesta disposició addicional s’adequa el Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca
del Penedès vigent, aprovat per la Generalitat de Catalunya l’11 de juny de 2003 i publicat en el DOGC de
26 de gener de 2004, al contingut de les determinacions d’aquesta Modificació puntual de POUM sobre el
carrer Comerç. A aquest efecte és necessari derogar i/o modificar els articles 17, 71, 201, 212, 223, 224,
225, 227, 231, 244, 258 i 272 de les Normes urbanístiques del POUM , en els termes següents:
1) Es dóna una nova redacció a l’article art. 17, apartat 5, que resta redactat en els termes següents:
5.
Aquest Pla d’ordenació preveia i delimitava expressament, en sòl urbà i amb aquesta
denominació, un sector subjecte a pla de millora urbana (Pla de Millora Urbana del Carrer Comerç), que
abastava les illes compreses entre l’avinguda de Barcelona, la carretera de Vilanova, l’amplada del carrer
del Comerç i l’eix del carrer de Sarriera, més les dues illes delimitades a eix pels carrers de Sarriera, Dr.
Fleming, Dr. Jané i Miquel Torres.
D’acord amb la Modificació de POUM del Carrer Comerç, tramitada entre els anys 2018 i 2019, el sector
subjecte a pla de millora urbana – Pla de millora urbana del Carrer Comerç (descrit en el paràgraf anterior)
i el PAU 8 – Vinòpolis han quedat derogats tal i com els preveia el POUM original, ja que aquests sòls han
estat incorporats a uns nous sectors (PMU 26, PMU27, PMU28 i PMU29) per al desenvolupament d’aquest
àmbit de la ciutat.

2) El nou redactat de l’article 71, apartat 2, és el següent:

2.Són elements determinants del desenvolupament urbà continguts en aquest Pla, i per tant elements de
l'estructura general, els que s'enuncien en el següent quadre, acompanyats dels seu codi d'identificació que
s'utilitza en els plànols:
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CONCEPTE

CLAU

Sistemes urbanístics
Sistema de viari (o de comunicacions)
1
Sistema ferroviari
2
Sistema d’infrastructures mediamb. i de serveis tècnics
3
Sistema d’espais lliures
4
Sistema d'equipaments
5
Sistema de protecció de sistemes generals
6
Aquests sistemes urbanístics s’estableixen amb caràcter didàctic d’acord amb la “cultura urbanística” del
municipi. Tanmateix, conceptualment i d’acord amb l’article 34 de la L.U., s’ha d’entendre que el sistema
viari (1), el ferroviari (2) i el de protecció de sistemes (6) es corresponen amb el sistema de comunicacions, i
que el d’infrastructures mediambientals i de serveis tècnics (3) s’incardina dins del sistema urbanístic
d’equipaments comunitaris.

Zones
Zona d'edificis monumentals a conservar

(clau 7)

Zona d'edificis a conservar
(clau 8)
inclosos al catàleg històric, artístic i ambiental ........... (clau 8/1)
no inclosos al catàleg històric, artístic i ambiental ...... (clau 8/2)
zona d’edificis a conservar (clau 8/2 comerç)
zona d’edificis a inventariar (clau 8/3)
Zona de trama d'edificis repetibles
(clau 9)
- en àmbit d’interès subjecte a pautes de conjunt (clau 9/1)
- trama d’edificis repetibles
(clau 9/2)
Zona de manteniment d'estructura edificatòria
- d'ús predominantment residencial

(clau 10)
(clau10/1)

Zona de trama en colmatació
(clau 11)
- d'intervenció difusa
(clau11/1)
- d'intervenció concentrada
(clau11/2)
- d’intervenció difusa al Poble Nou......
(clau 11/3)
- Subzona de trama en saturació d’intervenció difusa Comerç (clau 11/4)
Zona d'extensió urbana
(clau 12)
- en illa tancada
(clau12/1)
- d'ordenació oberta
(clau12/2)
- Subzona d’extensió amb volumetria específica (clau 12/3)
Zona subjecte a ordenació volumètrica anterior
- a gran alçada
- a baixa alçada

(clau 13)
(clau13/1)
(clau13/2)

Zona d’indústria urbana
- en quadrícula
- aïllada

(clau 14)
(clau14/1)
(clau14/2)

Zona industrial St. Pere Molanta

(clau 15)

Zona d’ordenació anterior
- residencial

(clau 16)
(clau 16/1)
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- industrial

(clau16/2)

Zona terciària (clau 17)
- amb limitació comercial alimentària
- sense limitació comercial alimentària

(clau 17/1)
(clau 17/2)

Sòl no urbanitzable (SNU)
Sòl no urbanitzable de protecció ecològica
SNU-1. de rieres. Sistema hidrològic.
Sòl no urbanitzable de protecció paisatgística
SNU-2. paisatges singulars (Sant Pau i la Serreta)
Sòls no urbanitzables de protecció agrícola i paisatgística
SNU-3. Les Clotes
Sòls no urbanitzables de protecció agrícola
SNU-4. àrees de vinyes
SNU-5. de vinyes i d’horta
3) Es modifica l’article 201, el qual resta redactat així:
201.- Zones
Per a la regulació del sòl urbà s'estableixen les zones i subzones següents:
Zona d'edificis monumentals a conservar

(clau 7)

Zona d'edificis a conservar

(clau 8)

- inclosos al Catàleg històric , artístic i ambiental

(clau 8/1)

- no inclosos al Catàleg històric, artístic i ambiental (clau 8/2)
- zona d’edificis a conservar (clau 8/2 comerç)
- zona d’edificis a inventariar (clau 8/3)
Zona de trama d'edificis repetibles

(clau 9)

- en àmbit d’interès subjecte a pautes de conjunt(clau 9/1)
- trama d’edificis repetibles

(clau 9/2)

Zona de manteniment d'estructura edificatòria
- d'ús predominantment residencial
Zona de trama en colmatació

(clau 10)

(clau10/1)
(clau 11)

- d'intervenció difusa

(clau11/1)

- d'intervenció concentrada

(clau11/2)

- d’intervenció difusa Poble Nou

(clau11/3)

- subzona de trama en saturació d’intervenció difusa Comerç (clau 11/4)
Zona d'extensió urbana
- en illa tancada

(clau 12)
(clau12/1)
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- d'ordenació oberta

(clau12/2)

- subzona d’extensió amb volumetria específica (clau 12/3)
Zona subjecta a ordenació volumètrica anterior

(clau 13)

- a gran alçada

(clau13/1)

- a baixa alçada

(clau13/2)

Zona d’indústria urbana

(clau 14)

- en quadrícula

(clau14/1)

- aïllada

(clau14/2)

Zona industrial St. Pere Molanta

(clau 15)

Zona d’ordenació anterior

(clau 16)

- residencial

(clau16/1)

- industrial

(clau16/2)

Zona terciària

(clau 17)

- amb limitació comercial

(clau17/1)

- sense limitació comercial

(clau17/2)

4) Es modifica l’article 212, apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:

ZONA D'EDIFICIS A CONSERVAR (CLAU 8)
Art. 212.- Definició i subzones

1.Comprèn els edificis de valor històric i artístic que han de conservar-se en els seus elements bàsics.
Es distingeixen quatre subzones. Amb clau 8/1 els edificis inclosos en el P.E. i catàleg del patrimoni històric,
artístic i ambiental (Béns culturals d’interès local), aprovat definitivament el 13 de juliol de 1988, i amb clau
8.2 i 8.2. comerç alguns altres edificis que no estan inclosos al Catàleg del patrimoni històric, artístic i
ambiental, tot i que el Pla General anterior els incorporava, i altres que tenen elements suficients per a ser
conservats. Aquests edificis nous corresponen a:
-

La Masia de Pere Pau

-

Magatzem del carrer del Sol, de Santiago Güell

-

Nau interior d’illa C/Comerç, 1. Magatzem antiga Cointreau

-

Magatzem Trias. C/Comerç, 5-6

-

Magatzem Torras i Vendrell. C/ Comerç, 21-22

-

Magatzem Fèlix Via. C/ Comerç, 26

-

Nau C/Comerç, 27

-

Magatzems Cortina i Companyia. C/ Comerç, 28 i 29
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-

Magatzem Montserrat. C/ Comerç, 30

-

Magatzem C/ Cortina, 4

-

Magatzem C/Comerç, 35

-

Magatzem Aquila Rosa C/Comerç, 40

-

Magatzem Devisa C/ Comerç, 41

Els edificis de la clau 8/2 poden ser incorporats com a béns catalogats o inventariats al Pla especial i
catàleg de 1988, d’acord amb el procediment que el mateix Pla especial determina. Si això no es produeix
dins del termini màxim de quatre anys a partir de l’entrada en vigor d’aquest Pla, els esmentats edificis
deixen d’estar adscrits a l’esmentada clau 8/2.
Els edificis de la clau 8.2.comerç han de ser incorporats com a béns catalogats al Pla especial i catàleg de
1988, d’acord amb el procediment que el mateix Pla especial determina.
Finalment amb la clau 8.3 es qualifiquen els edificis a inventariar, que han de ser incorporats com a béns
catalogats o inventariats al Pla especial i catàleg de 1988, d’acord amb el procediment que el mateix Pla
especial determina.

5) Resten derogats els articles 223 i 224, sobre pla de carrer Comerç.
6) Es dóna una nova redacció a l’apartat 2 de l’article 225, en els termes següents:
2.Es distingeixen, en base a les característiques edificatòries, cinc subzones: subzona d'intervenció difusa
(clau 11.1), subzona d'intervenció concentrada (clau 11.2), subzona d’intervenció difusa Poble Nou (clau
11.3), subzona de trama en saturació d’intervenció difusa Comerç (clau 11.4) i subzona clau 11p, la qual
inclou alguns patis d’illa no edificables.
Cada subzona pot agrupar situacions edificades diferents, però tenen disposicions comunes que fa que es
puguin agrupar en aquests dos tipus: 1) la primera té com a constant una forma edificada de menor alçada
i més fondària; i 2) la segona es caracteritza per una disposició de l'edificació amb més alçària i menys
fondària, com a situació genèrica.

7) Es deroga l’apartat 1 de l’article 227
8) Es modifica l’apartat 2 de l’article 231, que passa a tenir la redacció següent:
2.Segons la forma d'ordenació de l'edificació es distingeixen quatre subzones: la subzona d'extensió
urbana en illa tancada (clau 12.1) , la subzona d'extensió urbana en ordenació oberta (clau 12.2), la
subzona d’extensió amb volumetria específica (clau 12.3) i la subzona clau 12p que inclou alguns patis
d’illa no edificables.
9) Resta derogat l’apartat 1 de l’article 244.
10) S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 258, amb el redactat següent:
5.La modificació de POUM del carrer Comerç delimita quatre sectors subjectes a desenvolupament amb la
tramitació i aprovació dels corresponents plans de millora urbana.
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També amb relació al mateix article 258, resta derogada íntegrament la fitxa del Polígon PAU núm. 8,
denominat Vinòpolis
11) S’afegeix una nova lletra h) a l’article 272, sobre el sector SUD 3 Mas Rabassa, amb el redactat
següent:
h) Aquest sector de sòl urbanitzable de Mas Rabassa es troba directament relaciona amb l’àmbit d’aquesta
modificació puntual del POUM sobre Comerç, i especialment amb el sector subjecte a Pla de millora
urbana “Torres” (PMU 28) que la modificació delimita. Tenint en comte les afectacions a nivell de vialitat,
mobilitat, espais lliures, equipaments i usos, s’estableix expressament que no serà possible una eventual
aprovació inicial del pla parcial urbanístic del sector de Mas Rabassa fins que no estigui aprovat
definitivament el pla de millora urbana del sector “Torres” (PMU 28), per bé que la durada d’aquesta
vinculació temporal s’estableix en un màxim de cinc anys a partir de l’aprovació definitiva d’aquesta
Modificació puntual de POUM.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
1. Les edificacions i usos actualment existents a l’àmbit de la present Modificació i que no resultin
admesos amb la nova regulació, tenen la consideració de disconformes, sense perjudici de les
determinacions que puguin establir els plans de millora urbana que desenvoluparan els diferents
sectors.
2. Fins que no s’aprovin i es publiquin els plans de millora urbana que desenvolupen cadascun dels
sectors, es respectaran els usos i edificacions existents i únicament s’admetran les obres de
consolidació, conservació, reparació i modernització de les condicions higièniques i ambientals, i les
que tendeixin a suprimir o reduir els efectes molestos, nocius, insalubres o perillosos, de les
instal·lacions industrials.
El règim d’aquestes edificacions serà el que preveu el TRLU en sectors pendents de planejament, als
articles 53, i 54, sobre usos i obres provisionals del sòl.
Per tant, el valor de les obres que s’autoritzin no serà en cap cas compensat en els expedients de
reparcel·lació o expropiatoris.
L’eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà condicionada a
la corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la concessió de la llicència en la
inscripció de la finca en el Registre de la propietat corresponent, i aportarà la documentació gràfica
necessària acreditativa de l’estat de la finca abans de l’execució de les obres.
3. Els usos i activitats autoritzats per la corresponent llicència, que s’exerceixin dins d’un edifici o
instal·lació en situació de fora d’ordenació, o disconforme amb el planejament, podran continuar
desenvolupant-se fins que no es porti a terme la reparcel·lació del sector on s’emplaça.
Les modificacions de l’activitat existent amb llicència i la instal·lació de noves activitats, podran
autoritzar-se mitjançant llicència provisional, d’acord amb el que disposen els articles 53 i 54 del TRLU.
S’admetran els canvis de nom de l’activitat existent, sense més condicions, sempre i quan no generin
atorgament de nova llicència.
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L’autorització per a la instal·lació d’un ús o activitat en un edifici o instal·lació fora d’ordenació o en el
volum disconforme no serà en cap cas compensat en els expedients de reparcel·lació.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta modificació puntual entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord de la seva aprovació
definitiva i de les Normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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EQUIP REDACTOR:
Marta Martínez i Marín. Cap de Serveis Urbanístics. Ajuntament de Vilafranca
Eugènia Martínez i Mesa. Cap de Planejament. Ajuntament de Vilafranca
Francesc Giralt i Fernàndez. Cap dels Serveis Jurídics. Ajuntament de Vilafranca
Josep Jané i Iniesta. Tècnic de Plànol i Estadística. Ajuntament de Vilafranca
Marta Vallès i Vallès. Tècnic responsable Servei Medi Ambient. Ajuntament de Vilafranca

Altres col·laboracions externes:
Avaluació econòmica i estudi de sostenibilitat econòmica:
Duatis arquitectes, SLP
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada:
Mcrit
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