
Sòl urbanitzable
Plans parcials i Sectors delimitats
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Els nous sectors de sòl urbanitzable, alguns d’ells ja en
desenvolupament i delimitats en el Pla General anterior,
han d’aportar el sòl necessari per a un creixement moderat
de la població i de les activitats durant el període de
vigència d’aquest Pla d’Ordenació.

Les Bassetes

Els Cirerers

Porroig

Els Grecs
La Pelegrina

Melió Residencial

Molí d’en Rovira Est

Molí d’en Rovira Est - Equipament

Molí d’en Rovira Sud

La Girada 2

Camí i carretara de Moja

Domenys I

Domenys III

Ciutat Jardí Sant Julià
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La proposta de nou sòl urbanitzable es
concentra en la zona de llevant, al nord-est
de la vila. Per a aquesta zona es proposa la
modificació de l’antiga reserva de sòl
urbanitzable industrial de les Bassetes per a
destinar-lo a residencial.

Els nous sectors urbanitzables delimitats de
nova creació: els Grecs, la Pelegrina i Porroig,
aporten el sòl necessari per assolir creixement
residencial, industrial i terciari.
El sector industrial els Cirerers, definit en el
pla anterior, es manté com a sòl urbanitzable
delimitat.

Les Bassetes

Els Cirerers

Porroig

Els Grecs

La Pelegrina

La Pelegrina
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Per garantir el futur creixement de la vila a la zona sud-est, tancant amb usos residencials i terciaris
la zona compresa entre la Carretera de Vilanova i la variant de la N-340, es delimiten quatre sectors
de sòl urbanitzable delimitat: Molí d’en Rovira Sud, Molí d’en Rovira Est, Melió Residencial i
Molí d’en Rovira Est - Equipament.

El sectors Molí d’en Rovira Sud i Melió Residencial, ja delimitats en el pla anterior, han iniciat el
seu desenvolupament.
En els altres sectors, l’àmbit dels quals coincideix amb el sector abans denominat Bisbe Estalella,
també delimitat pel pla anterior, es preveu un desenvolupament residencial i terciari amb front a
la variant.

Per tal de donar continuïtat al teixit urbà residencial existent a la zona sud del nucli urbà, fins a
la variant de la N-340, es delimiten dos sectors de sòl urbanitzable: La Girada 2 i Camí i carretera
de Moja.

El sector La Girada 2, que ja compta amb planejament aprovat definitivament d’acord amb les
determinacions del pla anterior, preveu zones residencials i una zona comercial i terciària amb
façana a la variant.

El sector Camí i carretera de Moja constitueix un sector de transició entre la zona edificada de Via
Ponent, de caràcter residencial, i la zona industrial de l’avinguda de Tarragona. El sector es planteja
com una zona d’activitat mixta, amb usos residencial, industrial compatible amb la residència,
comercial i terciari.

Melió Residencial

Molí d’en Rovira Est

Molí d’en Rovira Est - Equipament

Molí d’en Rovira Sud
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L’opinió dels grups
municipals

PSC: “El nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal es pronuncia per un creixement
moderat i assumible per a la ciutat en els
propers anys. És un pla allunyat tant de models
immobilistes, que a la pràctica suposarien
anar enrere, com de models expansionistes,
que distorsionarien l’equilibri, la sostenibilitat
i el manteniment dels estàndars de qualitat de
vida i de prestació de serveis que Vilafranca
ha anat guanyant en els anys de vigència de
l’anterior Pla General. Alhora el nou Pla vol
resituar la ciutat  davant del context d’una
societat canviant i recollir aquells reptes de
futur i aquelles oportunitats històriques que
han de reforçar la seva capitalitat per tal que
es puguin materialitzar”.

CiU: “El grup municipal de Convergència i
Unió, com ja ha manifestat en multitud
d’ocasions, s’ha mostrat favorable al nou Pla
General d’Ordenació Urbana, però des del
començament de la revisió de l’actual PGOU,
sempre ha indicat que si no es resol
adequadament el soterrament i cobriment total
de la via del tren, tant la de l’AVE com la del
tren de rodalies, aquest nou Pla General
quedarà en paper mullat, ja que el cobriment
de les vies és l’assignatura pendent del
desenvolupament urbanístic de Vilafranca”.

ERC:“La revisió del Pla General era una
necessitat expressada per ERC des de l’any
1991 per tal de veure el futur clar a mig
termini. El nou pla suposarà un nou pas cap
a un creixement sostenible amb la incorporació
de mesures aportades per ERC sobre l’amplada
de carrers, soterrament de contenidors, energies
alternatives en les noves urbanitzacions, etc.
La revisió que es planteja, si bé retrata prou
bé l’entramat urbanístic de la Vila, acabant
pastilles començades tant de sòl residencial
com industrial, no entra en un tema que creiem
de transcendència com és la modificació d’usos
de llocs o edificis públics com el gimnàs Mestre
Recasens, el col·legi Sant Josep i Santa Anna,
la Farinera o fins i tot Cal Bolet. Cal ser curosos,
però si cal posar-se al dia, això vol dir canviar”.

PPC: “Després de les aportacions que ha fet
el grup municipal junt amb els altres grups i
acceptades per l’equip de govern, considerem
que és l’hora que els ciutadans afectats o no
facin les seves al·legacions pertinents a la
revisió que s’està fent del Pla General que
hauran de ser estudiades posteriorment. La
revisió no ha de ser només de l’Ajuntament
sinó del màxim de ciutadans i ciutadanes de
Vilafranca perquè en el futur tots puguem
gaudir de les millores que en aquest nou pla
es preveuen”.

El sector Domenys I,
que ja té enllestides les
obres d’urbanització,
dóna continuïtat al
sector industrial de
l’avinguda de Tarragona.

El sector industrial
Domenys III dóna
continuïtat als polígons
industrials existents:
Domenys I, Domenys II
i Estació de Mercaderies.
En relació amb el sector
del mateix nom delimitat
en el pla anterior, s’ha
reduït a la meitat el seu
àmbit. En aquest sector
es preveu indústria
vinculada a l’activitat
productiva, amb
admissió d’usos
comercials també
vinculats a la producció.

Amb la mateixa
delimitació prevista en el
pla anterior, el sector
Ciutat Jardí Sant Julià
completa el
desenvolupament
residencial unifamiliar
previst per a la vila.



Sòl urbà
Qualificació
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El pla proposa mantenir, amb lleugers matisos, la zonificació (claus) del pla vigent per a l’àmbit del nucli urbà.

P O U M  2 0 0 2P O U M  2 0 0 2



16

P O U M  2 0 0 2P O U M  2 0 0 2

Sòl urbà subjecte a pla especial (PE) o Polígon d’actuació
urbanística (PAU)

El Pla d’ordenació preveu i delimita Plans de millora urbana i Polígons d’actuació urbanística ( PAU ) en el sòl urbà no consolidat.
Un total de 19 PAU permeten el desenvolupament del sòl urbà no consolidat. Els Plans de millora urbana permeten, entre altres
actuacions, completar el teixit urbà, realitzar operacions de rehabilitació, de reforma interior o de transformació d’usos.




