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Plaça de la Vila, 8
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Assumpte:   Pla especial  i  catàleg de masies i  cases rurals del sòl  no urbanitzable de 
Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió d’11 de febrer de 2016, ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent :

L’expedient del Pla especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable, de 
Vilanova i la Geltrú, ha estat promogut i tramès per l’Ajuntament.

Antecedent
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en la sessió de 6 de novembre 
de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el  Pla especial i catàleg de masies i 
cases rurals del sòl no urbanitzable, de  Vilanova i la Geltrú, però supeditat a l’aportació 
d’un text refós que incorprés un seguit de prescripcions.

Amb posterioritat, en relació amb el primer Text refós tramès per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per complimentar l’acord anterior, en la sessió de la CTUB de 10 de juny de 2015, 
es va acordar retornar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’expedient de Pla especial i 
catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable, per tal que d’acord amb l’informe 
de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) es completés l’expedient amb el tràmit 
ambiental corresponent.
En el mateix acord s’indicava a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que un cop subsanat el 
tràmit ambiental, el subsegüent acord del Pla especial i catàleg de masies i cases rurals del 
sòl no urbanitzable, calia condicionar-lo a l’aportació d’un nou text refós que incorporés les 
prescripcions següents:

-2.1 Cal establir per a la fitxa núm. 10 “Mas Sardet” l’admissió d’un únic habitatge, així  
com,  cal  excloure  del  catàleg  el  volum  annex  A  d’aquest  element,  i  incorporar-lo  a 
l’inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable.

-2.2 Cal establir al quadre situat a la part final de l’apartat 6 de la fitxa normativa de les 
fitxes núm.21 i núm.25 el títol de “volums preexistents”.

En data 27 d’abril de 2015, l’OTAA va notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 
requeriment de documentació complementària per tal de sotmetre el Pla especial i catàleg 
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de masies  i  cases rurals  en  tràmit  a  l’aplicació  del  procediment  d’avaluació  ambiental 
estratègica simplificada d’acord amb l’article 6.2 de la Llei  21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental.

En  data  9  de  setembre  de  2015,  es  va  trametre  a  l’OTAA  l’informe  emès  per  l’Àrea 
d’Assessorament Jurídic a l’Àmbit de Medi Ambient, el qual va concloure que el pla de 
referència no s’havia de sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada, atès que 
en la data de la seva aprovació definitiva encara no era vigent a Catalunya la Llei 21/2013, 
de 9 de novembre, d’avaluació ambiental. En conseqüència amb això, en data 14 d’octubre 
de 2015, l’OTAA emet informe sobre el present Pla especial i Catàleg de masies i cases 
rurals amb un seguit de prescripcions.

Finalment,  l’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú  ha  tramès el  segon Text  refós  del  Pla 
especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable, verificat pel Ple de la 
Corporació en data 21 de desembre de 2015. Aquest segona Text refós ha estat objecte 
d’un  acord  del  Ple  municipal  de  data  8  de  febrer  de  2016 que rectifica  determinades 
errades materials de l’acord de 21 de desembre de 2015.

Valoració de l’expedient
Segons informe dels  serveis  tècnics el  segon Text  refós tramès per l’Ajuntament dóna 
compliment al darrer dels acords de la CTUB de la manera següent: 

Prescripció 2.1. 
L’acord de la CTUB d’aprovació definitiva del Pla especial establia en les prescripcions 
1.4.1 i 1.4.2 que calia excloure del catàleg aquelles edificacions annexes no susceptibles 
de ser catalogades, i que calia reconsiderar la inclusió en el catàleg dels volums annexos 
referits  en la part  valorativa,  i  aportar informació gràfica precisa i  un major  nombre de 
fotografies  que  permetessin  valorar  quins  elements  annexos  eren  susceptibles  de  ser 
catalogats

El  document  del  primer  Text  refós  va  excloure  del  catàleg  un  seguit  de  volums  dels 
elements següents:  el  “Mas Palau”, la “Masia del Carro, la “Masia Samà”, la masia “El 
Padruell”, la masia “Mas de l’Artís”, la “Masia d’en Benach”, la “Masia de l’Alonso”, la casa 
rural “Corral de Carro”, la masia “Mas Roig”, la masia “Corral d’en Roc” i la masia “Corral 
d’en Miró”. 

Tanmateix, pel que fa al “Mas Sardet” (fitxa núm.10), si bé es van excloure del catàleg els 
volums B i C, no es va excloure una part del volum A, la qual segons informe municipal és 
un habitatge implantat legalment l’any 1987. Per això, la CTUB en l’acord de 10 de juny de 
2015, va considerar que calia excloure aquest volum del catàleg tenint en compte que es 
tracta d’una construcció més recent i que, per tant, no té la consideració de masia o casa 
rural i no compleix amb els requisits mínims per a ser catalogada en aplicació dels articles 
47.3  i  50  del  TRLU.  Conseqüentment,  calia  establir  en  la  fitxa  núm.10  “Mas  Sardet” 
l’admissió d’un únic habitatge.

Es comprova que el segon Text refós incorpora correctament la prescripció 2.1 de l’acord 
de la CTUB de 10 de juny de 2015.
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Prescripció 2.2. 
Es constata que, pel que fa a les fitxes normatives dels elements núm.21 i núm.25, s’ha 
modificat el títol que figura al quadre situat a la part final de l’apartat 6, i en lloc de “volums 
susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC” el títol passa a ser  “volums 
preexistents”.
Per tant, s’ha complimentat correctament la prescripció 2.2 de l’acord de la CTUB de 10 de 
juny de 2015.

Prescripcions derivades de l’informe de l’OTAA
En data 14 d’octubre de 2015, l’OTAA emet informe sobre el present Pla especial i Catàleg 
de masies i cases rurals amb un seguit de prescripcions, les quals majoritàriament han 
estat  recollides  a  un  nou  article  de  la  normativa  urbanística  relatiu  a  les  condicions 
ambientals (article 35).

Pel que fa a les consideracions efectuades en l’informe emès per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, ja van quedar complimentades en el primer Text refós.

D’altra banda, en relació amb els dos elements del catàleg que estan situats a la franja 
costanera,  xalet  del  Nin  (núm.1)  i  Masia  dels  Colls  (núm.  31),  l’informe  de  l’OTAA 
determina que cal establir a la fitxa normativa d’ambdós elements l’obligatorietat d’elaborar 
un estudi paisatgístic de conformitat  amb l’article 14.2.c de les normes del Pla director 
urbanístic del sistema costaner. Es constata que ha estat recollida aquesta prescripció en 
l’apartat  8 de les dues fitxes normatives,  el  qual  regula les condicions específiques de 
l’element catalogat.

Fonaments de dret
Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat  per  la  Llei  3/2012,  de  22  de  febrer,  i  el  seu  Reglament,  aprovat  pel  Decret 
305/2006, de 18 de juliol.

Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, 
aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al text refós del Pla especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl 
no urbanitzable, de Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament en compliment 
de l’acord d’aprovació definitiva de la  Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona  de 
data 6 de novembre de 2014.

-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data de 6 de novembre de 2014 i les 
normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal  com  indica  l’article  106  del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.
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Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des 
de  l’endemà  de  la  seva  notificació  o  publicació  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol 
altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres 
administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la 
recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la 
comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament

La secretària de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona

Maria Teresa Manté i Prats
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