PAU- 15
Pla de Millora Urbana: Aprovat definitivament en la sessió del Ple de l'Ajuntament de Vilafranca de data 15
de juliol de 2008.

CAPÍTOL 2.-

REGULACIÓ DE SISTEMES

SISTEMA VIARI (Clau 3.2)

Art. 12.-

Definició i contingut

1.

El sistema d'infraestructures de serveis tècnics comprèn les instal·lacions de
subministrament d'energia elèctrica: es tracta d'aquelles àrees que resultin
destinades a estacions de distribucions i transformació de l'energia elèctrica, així
com les xarxes de transport d'alta tensió.

2.

Totes les noves conduccions de serveis tècnics de la clau 3.2 han de ser
soterrades en sòl urbà, i s'han d'adequar i de soterrar en cas de nova instal·lació o
de reurbanització dels espais urbans.

3.

Els costos de les modificacions de servituds han d'anar a càrrec dels peticionaris.

4.

Seran d'aplicació en cada cas les exigències de protecció i seguretat
reglamentàries vigents, tant per les servituds de pas aeri com pels traçats
soterrats, així com els pertinents informes emesos.

Art. 13.-

Condicions d'ús funcionals

1.

Només s'admeten els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei de
què es tracti, amb les condicions de funcionament específic regulades a la
legislació tècnica sobre la matèria.

2.

Els espais lliure d'edificacions o instal·lacions que constitueixin l'entorn d'aquests
serveis han de rebre un tractament de jardí privat d'acord amb les característiques
paisatgístiques del Penedès.

3.

No s'admeten com a usos específics oficines dels serveis o altres activitats
diferents de les explícitament admeses per aquestes normes.

Art. 14.-

Condicions d'ordenació i d'edificació

1.

Les condicions d'ordenació i d'edificació per al sistema d'infraestructures de
serveis tècnics són les següents: el tipus d'ordenació és el de volumetria
específica, amb un índex d'edificabilitat net d'1,00m2s/m2s.

2.

Les edificacions es col·locaran i tractaran de manera que el seu impacte dins els
espais lliures sigui mínim i quedin integrades amb els elements d'urbanització.

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS (Clau 4-B/5)
Art. 15.-

Definició

Comprèn els sòls de titularitat pública ordenats com a espais lliures o zones verdes,
concretament jardins públics al servei directe de l'àrea del Magatzem Berger.

Art. 16.-

Condicions d'ordenació i urbanització

En la regulació del sistema de parcs i jardins urbans s'aplicaran els criteris normatius
establerts en el Sistema d'Espais Lliures (clau 4) pel POUM, així com els d'aquesta
normativa.
Els sòls destinats a parcs i jardins s'ordenaran amb elements de jardineria i mobiliari,
conservant-se el tipus d'arbrat i vegetació propis de la comarca, i evitant especialment les
espècies exòtiques ni aquelles que siguin de conservació delicada.
Les cambres reguladores de gas, podran ubicar-se dins el sistema de parcs i jardins
urbans, havent-se de tractar en aquest cas de manera dient amb la qualitat ambiental dels
espais enjardinats.
El projecte d'urbanització que es redacti tindrà cura que els jardins tinguin un nivell
d'enllumenat públic, mobiliari urbà i rec adequat. Dins l'àmbit existent un pou d'aigua que
caldrà ubicar i considerar en el projecte d'urbanització pel rec de els zones verdes
públiques.
En el disseny i tractament dels itineraris i espais d'aquest sistema que es prevegin en el
projecte d'urbanització corresponent, seran d'estricte compliment les determinacions i
criteris establerts a la legislació vigent en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.
Serà obligatori aplicar criteris sostenibles en el disseny dels espais lliures, els quals
s'hauran especificar en el projecte d'urbanització:
-xarxa separativa d'aigües pluvials i fecals
-reutilització d'aigua per a rec dels espais lliures privats
-pavimentació filtrant en el 50% de la seva superfície
-Utilitzar espècies autòctones i que requereixin poc consum d'aigua, així com una
combinació de gramínies de baix manteniment per l'enjardinament de les cobertes
vegetals.
-Utilizar aspersor de baix consum en la xarxa de reg, adequats a l'espècie
proposada, solapats i amb tancament perimetral de tota la zona.
-Aparcament per bicicletes.
Caldrà ajustar-se a les prescripcions que estableixi el Servei de Medi Ambient d'aquest
ajuntament.
S'admetrà la construcció de rampes i nuclis d'accés a l'aparcament dins l'àrea ocupable
en soterrani delimitada en el plànol d'ordenació.

Les edificacions al servei dels parcs i jardins públics i dels usos admesos han d'observar
les condicions següents:
-Alçada màxima : 5m.
-Ocupació màxima: 3%
Caldrà tractar la superfície dels espais lliures amb ús en el seu subsòl com a espais lliures
enjardinats, o amb possibilitat de ser-ho.

Art. 17.-

Cessió en superfície

S'ha fixat una reserva de sòl de 4.337m2 destinada a jardins urbans en l'àrea que s'indica
als plànols d'ordenació, superfície superior al mínim fixat pel POUM (3.785m2).
D'acord amb l'art.34 del reglament de la Llei d'Urbanisme (D. 305/2006, de 18 de juliol) i
d'acord amb l'indicat al conveni urbanístic subscrit, s'estableix la possibilitat de construir
dues plantes soterrani de titularitat privada en el subsòl de l'àrea indicada en el plànol
d'ordenació, destinades a aparcament de vehicles, tenint en compte que segons
l'esmentat conveni, l'ajuntament reconeix el dret de la propietat a conservar la titularitat del
subsòl dels terrenys susceptibles de cessió obligatòria els quals seran de domini i ús
public en superfície.
Aquestes superfície s podran variar, dins el marge que permet l'art. 7 d'aquesta normativa,
per ajustar-se a límits físics o de propietat, quan el projecte d'urbanització ho justifiqui en
base a una major precisió, sempre i quan es mantingui percentualment la superfície
destinada a sistemes aprovada en el PMU.

SISTEMA D'EQUIPAMENTS (Clau 5* Magatzem Berger)
Art. 18.-

Definició

Comprèn la nau principal dels antics magatzems de vins Berger, edifici de valor històric i
artístic que ha de conservar-se en els seus elements bàsics, inclòs el PE i Catàleg del
Patrimoni Històric, Artístic i Ambiental (Béns culturals d'interès local) aprovat
definitivament el 13 de juliol de 1988.
Comprèn els sòls que es dediquen a centres públics i dotacions destinades a usos púbics
o col·lectius al servei de les persones, com les de caràcter cultural, docent, esportiu,
religiós, sanitari, assistencial, etc. El sòl previst per aquests nous equipaments serà de
titularitat publica, si bé és possible la seva gestió per part d'operadors privats.

Art. 19.-

Condicions d'ordenació i edificació

1.

No es permet la seva substitució o alteració estructurals, admetent-se només
obres de manteniment estructurals, de millora dels serveis o no relacionades amb
els seus elements bàsics.

2.

El seu subsòl podrà destinar-se a l'ús d'aparcament de vehicles en dues plantes.

3.

S'estableixen com a condicions d'edificació les actualment existents. Es podrà tan
sols increment un 10% la superfície de l'edifici de valor històric, si és necessari per
a l'establiment dels usos permesos, dins la volumetria existent, prèvia presentació
d'un projecte referit a la totalitat de l'immoble.

4.

Les obres de millora han de respectar els elements a conservar assenyalats a la
fitxa del Catàleg.

5.

Els anteriors apartats regeixen en tant que complementin i no contradiguin les
determinacions específiques del pla especial per a cada edificació catalogada.
L'edificació en les àrees d'equipament s'ha d'ajustar a les necessitats funcionals
dels diversos equipaments, al paisatge i a l'organització general del teixit urbà en
què se situen.

Art. 20.-

Condicions d'ús

1.
Els usos admesos en l'edifici d'interès històric destinat a equipament són els
següents: administratiu, educatiu, sanitari, assistencial, socio-cultural i recreatiu, excloent
aquells que no siguin compatibles amb l'ús d'habitatge, d'acord amb el que es determina
en el punt 2 d'aquest mateix article.
2.
No s'admeten usos que a nivell acústic resultin incompatibles per a l'ús
d'habitatge, preferent dins el sector. A aquests efectes, els nivells màxims admissibles per
als habitatges del sector són els considerats en la taula següent:
horari

dormitori

resta habitacions

exterior

DIA
NIT

30
25

35
30

50
45

(nivells sonors d'immissió màxims admissibles expressats en dB(A))

A aquests efectes es considera horari diürn o dia la franja entre les 7h i les 22h, i horari
nocturn o nit la franja entre 22h i 7h.
Qualsevol ús que pugui suposar un nivell d'immissió superior als expressats, per a
qualsevol dels habitatges del sector, es considera incompatible amb la clau 5*.

Art. 21.-

Cessió mínima

D'acord amb el conveni subscrit serà obligatòria la cessió de 1.504m2 de sòl i l'edificació
existent.

CAPÍTOL 3.

REGULACIÓ DE ZONES

SUBZONA DE TRAMA EN SATURACIÓ D'INTERVENCIÓ CONCENTRADA (CLAU
11.2)

Art. 22.-

Definició

La zona de trama en colmatació comprèn els sectors de sòl urbà que han constituït la
zona d'expansió urbana i s'han organitzat segons les pautes dels eixamples, on la
continuïtat del traçat dels carrers constitueix l'element bàsic i l'edificació s'ha produït en illa
tancada.
La subzona de trama en saturació d'intervenció concentrada comprèn el sector de
desenvolupament residencial dedicat a la producció de l'habitatge de cost reduït, per a la
venda, i que ha estat un dels sistemes de creixement quantitativament més significatiu en
els darrers anys.

Art. 23.-

Condicions d'ordenació

El sistema d'ordenació de l'edificació és el d'alineació de vial. S'admet l'edificació
reculada, sempre que es construeixin tanques seguint l'alineació de vial.

Art. 24.1.

Condicions d'edificació

Edificabilitat i densitat màximes: El sostre edificable i nombre d'habitatges
màxims de la zona 11/2 seran els indicats al plànol d'ordenació, repartits per blocs
de la següent manera:
Edificabilitat màx.
PARCEL.LA 1
PARCEL.LA 2
PARCEL.LA 3

Núm. d'habitatges màxim

2.703m2
771m2
3.965m2

30 hab.
9 hab.
41 hab.

La distribució per usos, plantes i habitatges detallada en el dibuix i els quadres del
plànols d'ordenació és indicativa. El sostre total correspon a l'edificabilitat màxima
per parcel·la i és vinculant, això com el nombre màxim d'habitatges.
2.

Profunditat edificable: La profunditat edificable màxima s'estableix de manera
particular per a cada conjunt edificatori en la documentació gràfica.

3.

Alçària màxima: El nombre màxim de plantes s'estableix en la documentació
gràfica i les alçades reguladores de l'edificació correspondran a:
PB
PB+2
PB+4

4,50m
10,50m
16,50m

Per sobre de l'alçada reguladora màxima només es permeten: la coberta terminal
de l'edifici, de pendent inferior al 30%, les cambres d'aire i elements de cobertura
en cas de terrat o de coberta plana, amb una alçada total màxima de 60cm, les
baranes de façana i cossos sobre la coberta, tots ells segons els paràmetres
definits en l’art. 92.3 del POUM.
4.

Planta baixa: És aquella el paviment de la qual sigui situat entre 0,60m per sobre

o per sota la rasant del vial, en els punts de major i menor cota, respectivament,
que corresponen a la parcel·la.
Quan per l'aplicació d'aquesta norma la rasant de la voravia quedi situada a més
de 2m per sota del pla superior del forjat de planta baixa, s'haurà de dividir el
paviment de planta baixa en els trams que calqui perquè això no passi.
L'alçada lliure mínima de la planta baixa entre forjats serà de 3,00m. No obstant,
en el cas que l'ús de la planta baixa sigui d'habitatge s'admet que la llum lliure
interior sigui de 2,50m, sempre que l'alçada entre forjats sigui l'explicitada
anteriorment.
L'alçada mínima del sostre de la planta baixa sobre la cota de referència de
l'alçada reguladora en l'edificació segons alineacions de vial és de 4,00m per
amplades de vial de quinze metres o més.
S'admeten altells en planta baixa quan formen part del local situat en ella i no
tenen accés independent des de l'exterior, amb les condicions establertes per
l'art.78 del POUM.

5.

Cota de referència: L'alçada màxima reguladora es mesurarà en cada cas des de
la rasant del carrer, d'acord amb l'art.93 del POUM.

6.

Façana mínima: L'amplada mínima de la façana ha de ser de 10m.

7.

Cossos sortints: S'admeten cossos sortints tancats, semitancats o oberts,
d'acord amb les condicions establertes en l'art. 82 del POUM.

8.

Mesures mediambientals: Serà obligatori aplicar els següents criteris
mediambientals en el disseny de les edificacions:
-Xarxa separativa d'aigües pluvials i fecals.
-Gestió de residus domèstics.
-Reutilització d'aigua per a rec d'espais lliures privats
-Aparcament per bicicletes
-Caldrà enjardinar o permetre-ho els espais lliures amb ús en el seu subsòl

Art. 25.-

Condicions d'ús:

S'admeten els usos següents:
L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar.
També els definits amb la numeració 2-hoteler, 3-bar-restaurant, 4-comercial, 5-oficina, 6magatzems, industrial 7.1-magatzems de guarda-distribució productes, 7.2-indústries
materials construcció, 7.4-tallers reparació i estacions servei, 7.6-indústries d'obtenciótransformació i transport de béns (tots en 1a.categoria) i 7.3-garatges (en la 2a.categoria),
9-sanitari-assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu (excepte
discoteques), 14-esportiu, 15-administratiu i 16-abastiment.

SUBZONA CLAU 11.P
Art. 26.-

Definició

Dins la zona de trama en colmatació, comprèn els espais interior d'illa no edificables en
superfície, tot i que mantenen la seva titularitat privada. S'admet la utilització del seu
subsòl, sempre i quan s'enjardini el 100% de la seva superfície.

SUBZONA D'EXTENSIÓ URBANA EN ORDENACIÓ OBERTA PAU-15 (CLAU 12.2*)
Art. 27.-

Definició

Comprèn el sòl d'un seguit d'àrees que es poden reconduir a un tractament de "blocs
aïllats, dins les àrees que estan en procés d'urbanització i de construcció, i amb els espais
no edificats preferentment adscrits a usos comunitaris.

Art. 28.-

Condicions d'ordenació

El sistema d'ordenació de l'edificació és el de volumetria específica, de configuració
unívoca.

Art.29.1.

Condicions d'edificació
Edificabilitat i densitat màximes: El sostre edificable màxim de la zona 12.2* es
d' 11.854m2, repartits per blocs de la següent manera:
BLOC 4a
BLOC 4b
BLOC 4c

2.235m2
4.119m2
5.500m2

La distribució per usos, plantes i habitatges detallada en el dibuix i els quadres del
plànols d'ordenació és indicativa. El sostre total correspon a l'edificabilitat màxima
per parcel·la i és vinculant, això com el nombre màxim d'habitatges.
S'admet el cobriment del pas per als vianants situat en la intersecció dels dos
edificis mitjançant coberta o pèrgola sense que afecti al còmput total de
l'edificabilitat.
2.

Densitat màxima: El nombre màxim d'habitatges és de 114.

3.

Alçària màxima: El nombre màxim de plantes s'estableix en la documentació
gràfica i les alçades reguladores de l'edificació correspondran a:
PB
PB+4
PB+5

4,50m
17,50m
20,50m

PB+6

23,50m

Per sobre de l'alçada reguladora màxima només es permeten els elements
previstos en l’art. 92.3 lletres a) a f) del POUM.:
El coronament superior dels blocs 4a, 4b i 4c ha de ser una única línia horitzontal.
4.

Cota de referència: La cota de referència o punt d'origen per l'amidament de
l'alçada regulador màxima serà aquell indicat en els plànols d'ordenació.
Aquestes cotes podran augmentar o disminuir, sense ultrapassar els 0,60m, quan
l'execució del projecte exigeixi una adaptació o un reajustament dins d'aquests
límits, o quan una millor concepció tècnica o urbanística aconselli aquesta
variació. La justificació del canvi de cota s'ha de contenir en la documentació
tècnic a que s'acompanyi amb la sol·licitud de llicència urbanística, d'acord amb
l'art.110.3 del POUM.

5

Alineacions: Els plànols d'ordenació fixen les alineacions obligatòries de
l'edificació per les façanes amb front al carrer Dr. Zamenhof i Papiol, i uns
perímetres envolvents màxims per les façanes interiors de la plaça.

6.

Cossos sortints: Més enllà de la volumetria definida s'admeten cossos sortints
d'acord amb les condicions establertes en l'art. 82 i 83 del POUM.

7.

Planta baixa: La planta baixa, en el sistema d'ordenació per volumetria específica,
tindrà una alçada lliure mínima entre forjats de 3,70m. No obstant, en el cas que
l'ús de la planta baixa sigui d'habitatge s'admet que la llum lliure interior sigui de
2,50m, sempre que l'alçada entre forjats sigui l'explicitada anteriorment.
L'alçada mínima del sostre de la planta baixa sobre la cota de referència de
l'alçada reguladora en l'edificació serà de 4,00m per amplades de vial de quinze
metres o més.
S'admeten altells en planta baixa quan formen part del local situat en ella i no
tenen accés independent des de l'exterior, amb les condicions establertes per
l'art.78 del POUM.

8.

Planta soterrani: Tindrà consideració de soterrani tota planta soterrada o
semisoterrada aquella que el seu sostre es trobi a menys d'un metre per sobre del
nivell del sòl exterior definitiu. La part de planta semisoterrada, el sostre de la qual
sobresurti més d'un metre per sobre d'aquest nivell té, en tota aquesta part, la
consideració de planta baixa.
Les planetes soterrani no computen en els índex d'edificabilitat, si l'ús és el
d'aparcament o d'elements tècnics propis de l'edifici.
S'admet la utilització del soterrani per a l'ús d'aparcament en tota la zona, fins a
un màxim de 3 plantes.

9.

Parcel·la mínima: La zona 12.2* ha de constituir una única finca indivisible i ha de
ser objecte d'un projecte unitari.

10.

Espais lliures: L'ús de l'espai lliure dins la zona 12.2* serà considerat "espai lliure
privat d'ús públic" i caldrà que sigui tractat coma tal, garantint la seva integració al
conjunt dels espais lliures públics.
Caldrà garantir la possibilitat d'enjardinar els espais lliures amb ús en el seu
subsòl.

11.

Mesures mediambientals: Serà obligatori aplicar
mediambientals en el disseny de les edificacions:
-Xarxa separativa d'aigües pluvials i fecals.
-Gestió de residus domèstics.
-Reutilització d'aigua per a rec d'espais lliures privats
-Aparcament per bicicletes

els

següents

criteris

Es prohibeix preveure habitatges amb orientació única a nord, en relació amb el
que preveu l'art. 112.1.b del POUM.
A efectes d'il·luminació i d'assolellament, la conjuminació de les distàncies entre
edificacions amb llurs alçades ha d'assegurar a totes les plantes de l'edificació,
pel cap baix, una hora de sol entre les 10 i les 14 hores solars del 21 de gener de
cada any.

Art. 30.-

Condicions d'ús:

S'admeten els usos següents:
L'ús d'habitatge plurifamiliar i 2-hoteler, 3-bar-restaurant, 4-comercial, 5-oficina. També els
definits amb la numeració 7.3-garatges, 7.4-tallers de reparació i estacions de servei
(1a.categoria) 9-sanitari-assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1recreatiu (excepte discoteques), 14-esportiu, 15-administratiu i 16-abastiment.

