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A. ZONIFICACIÓ
1. ZONA MARINA
Protegir les comunitats fanerògames marines, els fons marins en general i
ordenar l’ús públic
Es permet:
- Aprofitament sostingut: regular els períodes de pesca o extracció de recursos
marins. La pesca profunda i recreativa s’han d’ajustar a la legislació sectorial
específica.
No es permet:
- La pesca d’arrossegament.
- El fondeig de vaixells o altres embarcacions en aquells indrets amb major
riquesa de fanerògames marines (cal delimitació acurada).
Altres consideracions:
- Protegir el valors naturals: regular la freqüentació de les zones d’interès (àrees
escullars, Àrea Marina Protegida, praderies de fanerògames, etc.).
- Prendre precaucions en el cas de projectes de noves instal·lacions
d’aqüicultura per evitar impactes negatius sobre les praderies de fanerògames
- Cal tenir en compte que la creació de l’AMP comportarà l’elaboració d’una
normativa pròpia més restrictiva pel seu àmbit.
(Aquesta zona marina no es representa en el plànol de l’annex (Zonificació) ja que
les àrees a protegir es localitzen al llarg de la costa del Garraf, i no únicament a
l’àmbit de Colls i Miralpeix).

2. ZONA DE PLATJA
Garantir l’ús públic de la zona de costa compatible amb la conservació dels
sistemes naturals
Es permet:
- Els serveis de temporada de platges, que no es poden situar fora de la zona
de platja ni als espais amb vegetació.
No es permet:
- La col·locació d’instal·lacions fixes.
- La construcció de tanques en ZDPMT.
- Cap instal·lació o punt d’embarcament i desembarcament.
- La circulació o aparcament de vehicles a la zona de DPMT, llevat de zones
senyalitzades per aquest ús.
- Urbanitzar i afectar els elements naturals.
Altres consideracions
- Limitacions del seu ús segons el que estableix la Llei de Costes.
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Cal l’elaboració d’un pla d’usos: pla d’ordenació de platges i plans d’usos de
temporada, per regular els serveis de temporada de platges.
Cal ordenar i regular els accessos.
Calen sistemes de neteja menys agressius amb el medi conjuntament amb
una major sensibilització els usuaris.
Protecció dels sistemes naturals.

3. ZONA FORESTAL
Mantenir i restaurar masses forestals i formacions vegetals per a la seva
preservació i per al manteniment de la qualitat paisatgística; regular
infraestructures i serveis
Es permet:
- Les activitats de lleure, científiques, docents i d’educació ambiental.
- Les activitats forestals: no es permeten treballs i aprofitaments que puguin
afectar les espècies protegides i sempre en el marc dels PTGMF. S’aplicaran
criteris de gestió sostenible (l’aprofitament dels recursos forestals ha de ser
compatible amb la conservació de les masses forestals).
- Gestió cinegètica compatible en el conjunt de l’espai sempre que es
compleixin les directrius previstes pels espais de la Xarxa Natura 2000 (veure
més endavant).
- La construcció de zones d’aparcament (previstos segons actuacions, si n’hi
ha).
No es permet:
- La col·locació d’instal·lacions fixes.
- La circulació o aparcament de vehicles a ZDPMT, llevat de zones
senyalitzades per aquest ús. Només es permet la circulació amb vehicles
motor per aquelles infraestructures destinades a aquest ús.
- La pavimentació, il·luminació o enjardinament de la xarxa.
- L’obertura de noves pistes (mantenir la xarxa actual).
- Urbanitzar i afectar els elements naturals.
Altres consideracions:
- Protecció dels sistemes naturals.
POUM Sitges:
Art. 193- Àrees boscoses i/o de vegetació natural
2. No s’autoritzaran edificacions, instal·lacions o explotacions agrícoles que puguin
perjudicar les condicions naturals de les masses boscoses consolidades ni les
àrees de vegetació singular existents en sòl no urbanitzable.
3. Les tales de masses arbòries, vegetació arbustiva o arbres aïllats i el
desenvolupament d’altres activitats forestals se sotmeten a règim de llicència
municipal prèvia, per a l’obtenció del qual caldrà presentar projecte tècnic i/o Pla
de Gestió Forestal. Només es permetrà l’explotació forestal que no comprometi la
persistència de la massa forestal.
4. Només es permetrà la tala d’arbres propers a les instal·lacions agrícoles i als
habitatges rurals quan concorrin motius de seguretat.
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POUM Vilanova i la Geltrú
-Capítol Tercer. Regulació detallada de les zones
Secció VI. Zona de Protecció Natural i Paisatgística
Art. 276- Règim urbanístic
1. Només s’autoritzaran activitats i instal·lacions relacionades amb el valor que es
protegeix i el usos previstos a l’art. 259.
2. Queda expressament prohibit l’ús extractiu (excepte zones actualment en
explotació).
3. Es prohibeix la tala d’arbres que no responguin a plans d’explotació forestals,
assegurant-se en qualsevol cas per raons d’interès urbanístic la permanència de
les masses forestals o d’arbrat.
6. Queda especialment protegida com a espècie vegetal el margalló (Chamaerops
humilis).
Directrius per a la caça als espais de la Xarxa Natura
La gestió cinegètica es considera compatible en el conjunt de l’espai i s’entén com
una activitat econòmica potencialment sostenible des del punt de vista ambiental:
o Col·laboració activa amb caçadors
o Ordenació i planificació d’espècies cinegètiques
o Fomentar mesures de gestió de l’hàbitat i de seguiment i control sanitari
o Caldrà promoure una planificació cinegètica; es regularà la caça menor i
es podran establir àrees on no sigui permesa la caça per la possible
afectació d’espècies d’interès comunitari
o Informació i campanyes informatives
o No es permetran àrees privades de caça amb reglamentació especial
o Batudes excepcionals de caça major a fi de reforçar les poblacions
naturals amb prèvia autorització específica dels responsables de gestió de
l’espai o DMHA
o Limitar la densitat del porc senglar
o S’admeten les repoblacions cinegètiques
o No es permetrà reintroducció i alliberament d’espècies de fauna al.lòctones
o Fomentar la creació de zones de refugi de caça en àrees d’interès

4. ZONA D’ESPECIAL INTERÈS AMBIENTAL
Recuperar, mantenir i preservar les comunitats vegetals i hàbitats
Es permet:
- Les activitats de restauració i millora del sistema natural.
- La senyalització regulada pel Pla d’Actuacions.
- Les activitats científiques, docents i d’educació ambiental.
No es permet:
- En general, les activitats que directa o indirectament puguin perjudicar els
valors o els béns d’aquesta zona.
Altres consideracions:
- Protecció dels sistemes naturals (fauna i vegetació).
- Ordenació i regulació dels accessos i possible construcció de passeres per
evitar que els pas incontrolat de vianants pugui afectar les comunitats vegetals
litorals.
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4a- Zona humida de la desembocadura de la riera de Ribes.
4b- Màquies litorals amb espècies de penya-segats marins.
POUM Sitges:
Art. 193- Àrees boscoses i/o de vegetació natural
4. En les àrees de vegetació singular, les tasques que s’hi realitzin aniran
encaminades a les seva protecció, revalorització i desenvolupament natural.

5. ZONA D’ESPECIAL INTERÈS CULTURAL
Recuperar i potenciar els elements d’interès cultural, regulant els accessos
Es permet:
- Les tasques de restauració o rehabilitació d’aquests elements.
- Les activitats de lleure, docent i educació ambiental.
- La senyalització regulada pel Pla d’Actuacions.
Altres consideracions:
- Protecció dels elements d’interès arquitectònic i arqueològic.

6. ZONA AGRÍCOLA
Preservar i recuperar les zones agrícoles per la seva funció de protecció
dels sistemes forestals i dels sistema costaner i també pel seu propi valor
com a espais agrícoles
Es permet:
- Les activitats agrícoles i ramaderes, i forestals.
- Les activitats cinegètiques.
- Les activitats científiques, docents i d’educació ambiental.
- Habitatges agrícoles o unifamiliars existents.
- Xarxa de camins i accessos existent.
No es permet:
- L’edificació nova.
- L’obertura de noves pistes.
Altres consideracions:
- Caldrà un regulació de les tanques.
- Els usos i activitats no poden comportar la transferència del seu caràcter agrari
ni la construcció de noves edificacions.
- Caldrà definir les condicions d’edificació pels habitatges existents, o per
l’activitat agrícola.
- Caldrà ordenar i regular els accessos.

7. ZONA URBANA (ESPAIS URBANITZATS)
Manteniment dels espais urbanitzats de forma compatible amb els objectius
de conservació del medi natural i paisatge establerts pel Pla d’Actuacions
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No es permet:
- No s’admeten noves edificacions o l’ampliació de les existents, únicament
observatoris d’aus en l’espai classificat com a 7c.
Altres consideracions:
- Regulació de tanques.
- Definir les condicions d’edificació.
- Delimitació de la urbanització.
- Regular i ordenar els accessos a l’espai natural des dels espais urbanitzats,
especialment del trànsit rodat.
7a- Àrea d’estacionament: delimitació de la zona destinada al seu ús,
senyalització, regulació de tanques. Evitar superfície pavimentades i emprar
materials integrats amb l’entorn.
7b- Accessos platja: connexió peatonal de zona urbanes amb la platja i
senyalització.
7c- Punts informatius i observatoris: activitats científiques, docents i
d’educació ambiental.
7d- Càmping: activitats d’acampada compatibles amb la conservació de la
natura; no s’admet la construcció de noves instal·lacions, ni la pavimentació de
noves superfícies ni dels camins d’accés; protecció de la vegetació; regulació
de les tanques de delimitació.
7c- Golf: activitat de lleure compatible amb la conservació de la natura; no
s’admet la construcció de noves instal·lacions, regulació de les tanques
Règim d’ús establert pel PDUSC:
Article 14. Règim d’ús en sòl no urbanitzable costaner
a) S’admeten usos directament vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys
(usos i activitats agrícoles, ramaderes i forestals) i construccions, edificacions i
instal·lacions de nova implantació vinculades a aquestes activitats, inclòs
l’habitatge unifamiliar directament i justificadament associat.
S’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals incloses
pel planejament urbanístic en el Catàleg 50.2 de la Llei 2/2002 per a destinarles a habitatge unifamiliar, establiments de turisme rural i activitats d’educació
en el lleure i a establiments hotelers (exclusió d’hotel apartament).
b) S’admeten les activitats o equipaments d’interès públic que
necessàriament s’hagin d’emplaçar en medi rural i es demostri que no es
possible una ubicació alternativa.
Les activitat de l’apartat a i b que es vulguin ubicar dins la franja de 500
metres, solament seran admeses aquelles necessàries per la seva vinculació
directa i funcional al mar o la costa.
Els projectes d’implantació s’han de tramitar, i si s’escau, autoritzar sota els
criteris legals restrictius de preservació d’aquest sòl i de màxima integració
paisatgística.
Desestimació d’aquells projectes que lesionin o impedeixin la preservació dels
valors i l’assoliment de les finalitats d’aquestes Normes.
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c) Elaboració d’un estudi paisatgístic per a l’autorització de les construccions i
edificacions de nova planta, inclosos els hivernacles.
d) Solament s’admet l’explotació de recursos naturals mitjançant noves activitats
extractives fora de la franja de 500 m i sotmeses a mesures addicionals de
protecció dels espais naturals afectats per extractives.
e) No es permet la instal·lació de cartells de propaganda llevat exclusivament per
a l’orientació en harmonia amb el paisatge.
f)

No s’admetran Plans especials urbanístics previstos a l’art. 67.1 de la Llei
d’urbanisme (apartat a i b), a excepció de la implantació de turisme rural o
d’establiments hotelers en edificacions preexistents.

g) Per a l’autorització dels projectes d’usos, obres instal·lacions i construccions
admesos, es formularà un estudi paisatgístic degudament informat per l’òrgan
competent.
h) No s’admetran altres usos, obres, instal·lacions o construccions distints dels
específicament admesos, tant si són de primera implantació com si es tracta
d’ampliació dels preexistents.
Article 15. Disposicions comunes
a) Les activitats de naturalesa rústica (moviments de terra per implantar noves
instal·lacions, efectuar rompudes i/o artigatges per a nous conreus) s’han de
subjectar al procediment de l’art. 48 de la Llei 2/2002 modificada per la Llei
10/2004.
D’altra banda l’article 21 determina que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte
ambiental tots els projectes d’usos, obres, instal·lacions i construccions admesos
pel PDUSC.
Disposició addicional quarta
1. El POUM ha de:
- regular el sòl no urbanitzable costaner sense perjudici d’incrementar els nivells
de salvaguarda i de protecció dels valors .
- fixar els llindars relatius a les construccions, instal·lacions i usos propis de les
activitats agrícoles, ramaderes, forestals o d’explotació de recursos naturals (e
coherència amb els art. 14 i 14 d’aquestes normes).
POUM Sitges:
Capítol Primer- Disposicions generals dels sòl no urbanitzable
Art. 187. Edificacions i elements construïts existents.
2. S’admeten exclusivament les edificacions d’habitatge rural actualment existents
(queden incloses dins l’àmbit del Pla d’Actuacions La Sínia del Rei, Can Girona,
Mas Pasqualí i Can Pere Pau).
3. Els habitatges rurals relacionats en l’apartat 2 són susceptibles de reconstrucció
o rehabilitació, sense alterar el volum preedificat ni la composició volumètrica
original.
4. Són objecte de protecció les barraques de vinya. Resta prohibida qualsevol
obra d’ampliació o enderroc de les mateixes. Les intervencions seran objecte de
llicència municipal, i les intervencions es limitaran a la restauració dels propis.
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Art. 188- Noves construccions en sòl no urbanitzable
1. No s’admet cap nova construcció que no estigui emparada en supòsits
previstos pel POUM.
2. La construcció d’infraestructures de serveis i d’accessibilitat requerirà de
l’aprovació d’un Pla Especial.
Art. 189- Tanques i marges
S’admeten únicament els tancaments de les finques en sòl no urbanitzable amb
una alçada màxima de 1.50 m i es construiran amb pedra seca del lloc.
Els marges existents caldrà conservar-los i fer el manteniment.
Capítol setè- Sòl no urbanitzable costaner 1 (SRP-C1)
Art. 217- Definició i règim
L’àmbit del càmping el Garrofer només s’admeten les edificacions destinades a
l’ús de càmping per a serveis complementaris i bungalows, que no seran superiors
en nombre al 35% de les unitats d’acampada i l’índex d’edificabilitat bruta màxima
de la zona serà de 0,05 m2st/m2sl. Les construccions s’ordenaran i es justificaran
en un pla especial urbanístic. Caldrà que el pla especial tingui cura del tractament
paisatgístic de l’ordenació incorporant un estudi paisatgístic d’integració ambiental.
Caldrà una previsió de vegetació autòctona, d’espais lliures enjardinats en una
proporció mínima del 30%, independent dels espais esportius a l’aire lliure. La
vialitat vehicular i l’aparcament podran ocupar únicament el 15% de l’àmbit del Pla
Especial.
Capítol vuitè- Sòl no urbanitzable costaner 2 (SRP-C2)
Art. 218- Definició i règim
Per l’àmbit del golf de Terramar caldrà la redacció prèvia d’un pla especial
urbanístic per a la regulació i l’ordenació de les edificacions i usos amb la limitació
que es podran construir ampliacions de les edificacions existents per a serveis i
complements del golf amb un edificabilitat equivalent al sostre actual.
Aquest Pla d’Actuacions ha de respectar les determinacions que es fixin en el Pla
Especial de Protecció de la vall de la riera de Ribes.

POUM Vilanova i la Geltrú
Art. 255- Tanques
En caràcter general no s’han de construir tanques de finques que no resultin
justificats pels seus usos, etc. En tots els casos hauran de complir:
1.Tanques de forma que no agredeixin el medi rural on s’emplacen.
2. No s’autoritzaran tancaments opacs tret d’elements vegetals.
3. S’admetran tancaments opacs resseguint la topografia natural i construïts amb
pedra natural (no revestiment). Si es tracta d’altres materials no superaran l’alçada
d’1m.
4. No podran obstaculitzar el pas i recorreguts de camins rurals de domini o
interès públic.

8. SISTEMA FLUVIAL
Preservar les comunitats de ribera i recuperar les zones alterades de l’espai
fluvial
- Únicament s’admet la gestió pública del DPH, amb la conservació i restauració
dels valors naturals.
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POUM Sitges:
Capítol Primer- Disposicions generals dels sòl no urbanitzable
Art. 192- Xarxa hidrològica: torrent i rieres
No podrà realitzar-se cap construcció, instal·lació ni tanca a una distància inferior
a 10 metres de les valls de riera.
Art. 193- Àrees boscoses i/o de vegetació natural
4. Es conservarà la vegetació existent al llarg de les rieres i torrents, així com
aquells arbrats al llarg dels camins o vinculats a les construccions existents.
Només es permetrà la tala d’arbres propers a les instal·lacions agrícoles i als
habitatges rural que concorrin motius de seguretat.
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B. NORMES D’ORDENACIÓ GENERALS

1. USOS ADMESOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprofitaments d’aigua.
Usos i activitats agrícoles i ramaderes, i d’explotació forestal.
Usos i activitats cinegètiques.
Activitats científiques, docents i d’educació ambiental.
Lleure i serveis de temporada a les platges.
Activitats pesqueres, esportiva o professional.
Actuacions vinculades a la restauració i millora dels elements naturals.

2. USOS NO ADMESOS
1. Activitats industrials, incloses les mineres o extractives.
2. Emmagatzematge, tractament, eliminació o abocament de qualsevol tipus de
residus.
3. Abocament de residus o de qualsevol substància, i d’aigües residuals al medi marí
o terrestre.
4. En les infraestructures, instal·lacions i serveis tècnics preexistents en l’àmbit del
Pla d’Actuacions abans de la data de la seva aprovació inicial, s’hi admeten obres
de manteniment, reforma i condicionament, sempre que es localitzin estrictament
en els terrenys ja ocupats per aquestes infraestructures i els seus elements
funcionals o, en el seu cas, es localitzin en les zones d’afecció establertes per la
legislació sectorial corresponent.
5. L’execució de les obres d’infraestructura públiques o privades, incloses les obres
de manteniment, millora o conservació d’infraestructures existents s’han de dur a
terme de manera que es minimitzi el seu impacte sobre el medi natural i del
paisatge mitjançant l’aplicació de les mesures correctores necessàries. Quan
s’escaigui, s’han de prendre mesures per a la restauració o el condicionament de
les àrees alterades.
6. Repoblació, plantació o alliberament d’espècie silvestres, vegetals o animals no
autòctones.
7. Usos esportius que provoquin nivells sonors elevats, erosió del sòl, alteració dels
sistemes naturals i la biodiversitat, molèsties a la fauna protegida.
8. Encesa de foc.
9. Activitats d’acampada, excepte activitats de colònies regulades, o en zones de
càmping.
10. Qualsevol altres activitat que no estigui inclosa com a ús admès.
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3. ALTRES RÈGIM D’USOS A CONSIDERAR
1.

Ús i accés a l’espai públic: la xarxa viària en l’àmbit del Pla es classifica en les
següents categories:
§ camins de peu
§ camins mixts (peu/bici)
§ pistes transitables amb cotxe
-

-

-

Es permet circular per camins i senders existents, respectant la senyalització i les
tanques de protecció de flora i fauna;
No s’admet l’obertura de nous trams de la xarxa viària o modificació de les
existents a no ser que pels usos que es permetin desenvolupar a les diferents
zones sigui necessari. Si és el cas caldrà seguir les següents directrius:
i. caldrà que es desenvolupin projectes específics per aquests
camins. En el projecte s’haurà d’especificar detalladament totes les
característiques tècniques del camí, les actuacions a realitzar per
tal de modificar o obrir el camí, el manteniment del mateix durant
l’obra i les mesures correctores a realitzar quan el camí esdevingui
en desús (restitució de la morfologia original, estesa de terra
vegetal, revegetació, etc.).
ii. la pavimentació de camins i pistes requereix informe de l’òrgan
gestor.
iii. l’obertura de nous camins la seva modificació no pot suposar una
alteració o degradació significativa de les comunitats vegetals
existents.
No s’admet l’abandonament de deixalles o runes.
No s’admet la circulació amb mitjans motoritzats fora de les carreteres i pistes
forestals assenyalades, excepte activitats de prevenció i extinció d’incendis, o bé
activitats necessàries per vigilància, control, conservació i millora de l’espai.
S’aplicaran les mesures de permeabilitat en infraestructures noves.
POUM Sitges:
Capítol Primer- Disposicions generals dels sòl no urbanitzable
Art. 191- Xarxa viària rural
1. La xarxa de camins rurals forma part del sistema viari i són objecte d’especial
protecció, resta prohibida l’alteració de la seva configuració i la seva utilització per
altres vehicle que els propis d’explotacions agràries i forestals.
2. Es redactarà un PE urbanístic per tal de preservar-los i relligar-los.
3. L’amplada màx. dels camins rurals serà de 4m, a excepció del preexistents.
4. No es podran obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals, itineraris i
recorreguts paisatgístics, ni cap altre tipus de vialitat no prevista en el POUM.
L’autorització per a l’obertura requerirà d’informe previ de la Generalitat.
5. S’admetran petits ajustaments del traçat dels camins per adequar-los a la
topografia, respectar els elements de valor singular, per millorar el seu impacte
paisatgístic i millorar cruïlles i nusos.
POUM Vilanova i la Geltrú
Capítol Primer. Disposicions generals del sòl no urbanitzable d’especial valor o
protecció
Art. 252. Camins rurals
1.Els camins rurals formen part del sistema viari.
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2.S’haurà de conservar en la seva integritat la xarxa de camins rurals. No es
poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals o altres expressament
previstos en el Pla general, Plans especials o plans de gestió forestal o programes
de l’administració d’agricultura.
3. L’obertura, modificació de traçat o variació del perfil necessiten una llicència
municipal prèvia.
4. L’amplada màxima dels camins rurals de nova obertura o ampliació d’existents
serà de 6 metres.
5. Els camins rurals han de tenir la base en bon estat i estar convenientment
senyalitzats.
6. Edificacions o instal·lacions agropecuàries no podran mai envair la franja de
protecció dels camins rurals, que es fixa en 15 m a cada banda del seu eix.
7. Dins de la xarxa de camins rurals s’hi inclouen els camins ramaders existents,
sotmesos a legislació sectorial vigent.
PDUSC
Article 15. Disposicions comunes
b) La circulació amb vehicles motoritzats pel medi rural es limitarà a les
carreteres i camins degudament habilitats, excepció relacionada amb les
activitats permeses i dels serveis públics d’emergència.
2.

Senyalització i publicitat: només indicadors i cartells per la correcta senyalització.
POUM Sitges:
Art.194- Els elements naturals de la topografia. Carenes i turons.
3. Es prohibeix la col·locació de cartells i altres elements publicitaris que
distorsionin la visió del paisatge natural i la silueta del perfil muntanyós.
PDUSC:
Art. 14. Règim d’ús del sòl no urbanitzable costaner
d) No es permet la instal·lació de cartells de propaganda llevat exclusivament per
a l’orientació en harmonia amb el paisatge.

3.

Condicions generals d’edificació, tanques i moviment de terres

4.
5.

Regulació d’activitats esportives i recreatives
Ordenació i regulació dels recursos naturals: aprofitaments forestals d’acord amb
la Llei Forestal de Catalunya i amb els Plans tècnics de gestió i millora forestal.

6.

Règim urbanístic: sòl no urbanitzable costaner (àmbit del PDUSC), i sòl urbà
segons planejament.

7.

Prevenció d’incendis forestals: les zones d’alt risc d’incendi forestals han de
disposar d’un Pla de prevenció d’incendis forestals que ha de contemplar

Protecció dels sistemes naturals:
Protecció de zones humides: desembocadura de la riera de Ribes
Protecció dels recursos hídrics i dels cursos d’aigua: riera de Ribes

§
§
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Protecció de la vegetació: declaració d’espècies protegides a l’àmbit del Pla
d’Actuacions, el margalló (queda prohibida la seva recol·lecció, tallada o
desarrelament) i les espècies de flora corresponents a la comunitat de Limoniums.
Protecció de la fauna
Protecció d’hàbitats d’interès comunitari
Elements d’interès històric i arquitectònic: protecció dels elements d’interès
arquitectònic: Ermita Mare de Déu de Gràcia, masies i cases rurals, barraques de
vinya.
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