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1. OBJECTE DEL PLA ESPECIAL 

El present Pla Especial Urbanístic es redacta amb l’objecte de desenvolupar les 

determinacions contingudes a la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a 

la finca mas Ricart, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament per la 

CTUB el febrer de 2016.  

La Modificació Puntual amplia els usos previstos a l’àmbit amb l’ús de residencial mòbil 

només en la modalitat d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs, limitada a 

l’interior de les edificacions existents i subjecte a l’elaboració d’un pla especial urbanístic. 

Per tant és objecte del P.E.U. establir les condicions d’ordenació del sòl i de les construccions 

i edificacions existents, necessàries per la implantació de l’ús esmentat, i regular les 

actuacions, mesures correctores i limitacions que cal incloure per adequar l’àmbit i pel 

correcte desenvolupament de la nova activitat. 

 

2. ORDRE DE REDACCIÓ I AUTORIA 

El Pla Especial Urbanístic pel desenvolupament de l’activitat d’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs a la finca Mas Ricart es redacta per encàrrec dels promotors de 

l’activitat, el Sr. RAFAEL GARGALLO VAREA, amb DNI núm. 77.070.435 B i domicili al 

Carrer Castellet 10, 2n 1a, de Vilanova i la Geltrú i el Sr. VICENTE GARGALLO VAREA  amb 

DNI núm. 77.252.769 R  amb domicili a Carrer Castellet 10, 1r  2a, de Vilanova i la Geltrú. 

Actua en representació dels promotors i com a persona de contacte el Sr. SERGI GARGALLO 

RÀFOLS, amb DNI núm. 47.630.497G, amb telèfon 630975672 i l’adreça de correu 

electrònic sergigara@gmail.com. 

El tècnic redactor és l’arquitecte Jordi Coll i Grifoll, amb número de col·legiat 20.560/5, DNI 

77.092.647-M i domicili professional a Rambla Principal, núm. 83 entresòl, de Vilanova i la 

Geltrú amb la col·laboració de l’arquitecta Eva Rossell Llort. 

 

3.  SITUACIÓ DE L’ÀMBIT 

L’àmbit del Pla Especial Urbanístic està situat al nord-oest del terme municipal de Vilanova i 

la Geltrú, a la zona coneguda amb el topònim de Mas Ricart. Es troba a uns 250 m a l’est de 

l’Autopista Pau Casals  (C-32).  

L’àmbit confronta pel sud, per l’est i per l’oest amb sòl no urbanitzable d’ús agrícola. Pel 

nord limita amb la urbanització coneguda amb el nom de Mas d’en Ricart. 
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Emplaçament de l’àmbit dins la zona de Mas Ricart 
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Vista aèria.  Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  

La parcel·la delimitada com a àmbit del P.E.U. forma part d’una finca agrícola més extensa 

coneguda amb el nom de Mas Ricart. La resta d’aquesta finca la formen les parcel·les 

situades a l’oest, al sud i al sud-est de l’àmbit. La masia pairal es troba a la banda nord-oest 

de la finca. El camí de Mas Ricart travessa la propietat i delimita l’àmbit del P.E.U. per l’oest i 

pel sud. 

Dins l’àmbit del P.E.U., ocupant la meitat sud-oest, hi ha una explotació agropecuària 

formada per tres naus ramaderes destinades al secor oví, actualment sense activitat, i altres 

petites construccions i instal·lacions. La resta de l’àmbit està ocupat per conreus i antigues 

pastures que actualment són terreny erm. Tot el límit de la parcel·la que confronta amb el 

camí de Mas Ricart està envoltat amb un marge de pedra seca d’entre 50-80 cm d’alçada 

sobre el que hi ha un filat de xarxa metàl·lica d’un metre d’alçada. La resta de límits estan 

vorejats per murs de pedra seca. 

L’àmbit coincideix amb la parcel·la 46 del polígon 39 de Vilanova i la Geltrú i li correspon la 

referència cadastral 08308A039000460000ZB.  

Segons la informació que consta a la Seu electrònica del Cadastre la seva superfície és de 

42.701 m². La cartografia cadastral defineix dues subparcel·les: la subparcel·la “a” de 

22.174 m², ocupant la zona nord i est, destinada íntegrament a conreu i pastures i la 

subparcel·la “b”, ocupant la resta i on es troben les tres naus de l’antiga explotació 

ramadera.  
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S’adjunta com a annex 1 la consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Cartografia cadastre 

Els propietaris de la finca són: 

Sr. RAFAEL GARGALLO VAREA, amb DNI 77.070.435 B i domicili al Carrer Castellet, 10, 

2n1a de Vilanova i la Geltrú. 

Sr. VICENTE GARGALLO VAREA, amb DNI 77.252.769 R i domicili al Carrer Castellet, 10, 1r 

2a de Vilanova i la Geltrú. 

Sra. MARIA DE LOS ANGELES GARGALLO VAREA, amb DNI 77.267.998 G i domicili al 

Carrer Sotarribes, 9 de Sant Pere de Ribes. 

 

4. ANTECEDENTS  

La família Gargallo es dedica a l’activitat ramadera a Vilanova i la Geltrú des dels anys 60 

del segle passat. L’any 1983 van comprar la finca Mas Ricart, on ja existia la nau situada 

més al nord. Els anys 1987 i 1989 van construir les dues naus situades al sud per ampliar la 

granja de xais, amb una capacitat total de 10.000 caps de bestiar. 

L’edat avançada dels propietaris i el nivell d’exigència que suposa una explotació d’aquestes 

característiques, junt amb la situació econòmica dels darrers anys i a la forta competència del 

sector, van fer que es prengués la decisió d’abandonar l’activitat. 

Fet aquest pas, els propietaris es van plantejar donar un ús alternatiu a les edificacions 

existents que es trobaven en bon estat de conservació.  

La proximitat amb el Càmping Vilanova Park, situat a menys d’un kilòmetre de l’accés de 

l’àmbit i la creixent demanda d’espai per a estacionament de caravanes i autocaravanes va 
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fer pensar amb la oportunitat de negoci que oferiria aquesta activitat i la idoneïtat de 

l’emplaçament i de les naus existents. 

L’estiu de l’any 2011 van començar les converses amb els tècnics de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú per tal d’estudiar les possibilitats de la iniciativa i realitzar els  tràmits 

necessaris.  

A tal efecte s’inicia la redacció de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació 

Urbana a la finca Mas Ricart amb l’objecte d’incloure l’ús d’aparcament d’autocaravanes, 

caravanes i remolcs en els usos admesos a la qualificació corresponent del sòl.  

 

El 22 de juliol del 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona adopta suspendre 

l’aprovació definitiva de la MPPGOU fins la redacció d’un Text Refós on s’incloguessin les 

següents prescripcions: 

 Cal limitar l’àmbit objecte de la present modificació a la parcel·la cadastral on es troben 

les tres naus ramaderes, i mantenir per a les altres dues parcel·les la qualificació de “zona 

de sòl de valor agrícola”, Clau 18.  

 Cal limitar normativament l’ús d’aparcament d’autocaravanes i caravanes a l’àmbit 

ocupat per les tres naus ramaderes, i evitar noves edificacions. 

 Pel que fa a la nova clau 18a, cal restringir els usos admesos a aquells previstos per a 

la clau 18 afegint únicament el residencial mòbil en la modalitat d’aparcament 

d’autocaravanes, caravanes i remolcs, mitjançant la formulació d’un pla especial 

urbanístic. 

 Cal completar la memòria i normativa del document justificant l’adopció d’unes mesures i 

actuacions de millora ambiental i paisatgística concretes que posteriorment haurà de tenir 

en compte el corresponent Pla especial urbanístic. Aquestes mesures haurien d’incloure, 

com a mínim, el tractament cromàtic de les façanes amb colors terrossos, i la plantació de 

filtres vegetals en tot el seu perímetre per esmorteir l’impacte de les construccions existents 

i millorar la seva integració paisatgística respecte l’entorn. 

 

En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dia 21 de desembre 

del 2015 es dona conformitat al Text refós de la Modificació Puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana a la finca de Mas Ricart. 

En data 11 de febrer de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona acorda 

aprovar definitivament la modificació puntual. 

Finalment, en data 3 de març de 2016 es publica al DOGC l’acord pres per la CTU de 

Barcelona. 
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5.  MARC  LEGAL 

El present Pla Especial s’ha redactat d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent. El marc 

legal està constituït per la següent legislació urbanística: 

 Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de 

febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

 Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres   

 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’administració de la Generalitat i dels governs locals i d’impuls de l’activitat econòmica, 

entre d’altres. 

 Llei 6/2009 d'avaluació ambiental de plans i programes 

 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 

generada 

 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de 

juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes 

d'impacte i integració paisatgística. 

 

En tant que sòl no urbanitzable, i atenent la finalitat del present Pla Especial Urbanístic, són 

d’especial interès els següents preceptes: 

 

Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’urbanisme 

Article 47. Règim d'ús del sòl no urbanitzable 

1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de 

disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els 

imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits 

establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la 

legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de sòl. 

(...) 
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6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, 

només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i 

les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 

(...) 

e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que 

exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

Article 67. Plans especials urbanístics de desenvolupament 

1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament 

urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a 

assolir les finalitats següents: 

(...) 

i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de 

caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el pla d’ordenació 

urbanística municipal. 

(...) 

2. Els plans especials urbanístics de desenvolupament previstos expressament en el 

planejament territorial o en el planejament urbanístic general han d’ajustar llurs 

determinacions a les del pla que desenvolupen. 

El present Pla Especial es troba dins la casuística dels plans especials de desenvolupament, ja 

que està previst expressament a la Modificació Puntuals del Pla General d'Ordenació Urbana 

a la finca mas Ricart i s’haurà d’ajustar per tant a les seves determinacions. 

 

6. PLANEJAMENT VIGENT 

6.1  Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

L’instrument que defineix el model territorial en l’àmbit del Pla Especial és el Pla territorial 

Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010, i que 

compren les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme, Alt Penedès, Garraf, 

Vallès Oriental i Vallès Occidental. 

El PTMB estableix tres sistemes territorials: el sistema d’espais oberts, el sistema 

d’assentaments i el sistema d’infraestructures de mobilitat. L’àmbit del Pla Especial, com a sòl 

no urbanitzable, forma part del sistema d’espais oberts com a tipus bàsic de sòl d’espais de 



Avanç del Pla Especial Urbanístic pel desenvolupament de l’activitat d’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs a la finca Mas Ricart de Vilanova i la Geltrú 

 14 Maig 2021

  

 

protecció preventiva. Els articles 2.4, 2.8 i 2.9 de les Normes d’ordenació territorial i 

Directrius del paisatge del PTMB defineixen i regulen els espais de protecció preventiva. 

L’article 2.13 fa esment a l’ordenació del sòl no urbanitzable. 

Article 2.4 Tipus d’espais  

1. Amb la finalitat de modular les normes de protecció en funció de les condicions de les 

diferents àrees de sòl i dels papers que han de representar en el territori, el Pla distingeix tres 

tipus bàsics de sòl en els espais oberts:  

a) Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari;  

b) Espais de protecció especial de la vinya;  

c) Espais de protecció preventiva.  

(...) 

Article 2.8. Espais de protecció preventiva: definició 

S’inclouen en aquest tipus els espais classificats com a no urbanitzables en el planejament 

urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial, però als quals es reconeix, en 

conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva condició d’espai de 

transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial. 

El Pla considera que cal protegir preventivament aquests espais, sense perjudici que 

mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies 

que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser 

urbanitzades i edificades, si s’escau. 

Tanmateix, el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a 

cada nucli, es puguin admetre en casos justificats implantacions d’activitats o instal·lacions de 

valor estratègic general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla 

determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient de la iniciativa. 

Article 2.9 Espais de protecció preventiva: regulació 

1. Els espais de protecció preventiva estan subjectes a les limitacions que la legislació 

urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable. 

2. Els plans d’ordenació urbanística municipal poden, si s’escau, classificar com a 

urbanitzables les peces d’espais de protecció preventiva que tinguin la localització i la 

proporció adequades en funció de les opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació 

urbanística municipal adopti d’acord amb les estratègies de desenvolupament urbà que en 

cada cas estableix el Pla i tenint present els valors naturals, ambientals i/o agraris a 

conservar. En cas que calgui transformar espais de protecció preventiva serà necessari 
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analitzar amb detall els valors que hi concorren i cercar la comptabilització màxima de les 

actuacions amb el manteniment dels elements i valors de major interès, de forma especial en 

els espais qualificats com d'elevat interès a l'annex 3 de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

3. Els espais de protecció preventiva que mantinguin la classificació de sòl no urbanitzable 

han de continuar subjectes a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, amb les 

especificacions que estableixi en cada cas el pla d’ordenació urbanística municipal i altres 

instruments de planejament urbanístic, si s’escau. Sense perjudici de les restriccions 

específiques per a determinades àrees establertes en el pla d’ordenació urbanística municipal 

o altres instruments urbanístics, cal considerar, en general, els espais de protecció preventiva 

com una opció preferent davant de la dels espais de protecció especial per a implantacions 

admeses en sòl no urbanitzable. 

4. Els plans municipals han de posar una especial atenció en l’ordenació de l’àmbit del sòl 

de protecció preventiva, sense perjudici de la capacitat del pla d’ordenació urbanística 

municipal de precisar, d’acord amb el Pla territorial, l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable 

del terme municipal. El Pla estableix, a l’article 2.13 d’aquestes normes, recomanacions per 

a una adequada ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic i, en el les 

seves Directrius del paisatge, així com en les disposicions transitòries, condicions d’integració 

paisatgística en els espais oberts. 

Article 2.13  L’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic 

1. Dins del marc que estableixen els tipus d’espais del sistema d’espais oberts establerts pel 

Pla, el planejament urbanístic ha de determinar diverses zones i mesures de protecció 

d’acord amb l’escala de treball que li és pròpia. 

2. Sense perjudici de les consideracions específiques derivades de les característiques del 

municipi, les zones i les mesures de protecció en sòl no urbanitzable han de tenir com a 

objectiu facilitar la gestió orientada a la preservació dels següents valors i funcions: 

a) Valors agrícoles 

- Terrenys destinats a usos agraris de conreu o de pastura significatius en el context territorial. 

- Terrenys edafològicament valuosos. 

- Terrenys de regadiu o que poden ser-ho. 

- Terrenys més planers i amb unitats productives més extenses. 

- Terrenys que embolcallen espais naturals protegits. 

- Terrenys en producció objecte d’usos agraris amb les modalitats de pastura, estanyatge i/o 

guaret. 

- Espais de transició entre l’espai urbà i l’espai agrari, per tal de fer compatible i garantir 

l’encaix dels usos respectius. 
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Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona.   Plànol 1.2,  Espais oberts. Abril 2010 

 

L’actuació desenvolupada pel present Pla especial compleix amb les exigències d’ordenació, 

arquitectura, materials, colors i complements de vegetació per tal d’assegurar una acceptable 

integració en la morfologia del territori i el paisatge d’acord amb els criteris que estableixen 

les normes del PTMB i, en concret, les directrius del paisatge. 

D’altra banda l’activitat a implantar reutilitza edificis existents, legalment implantats, i en 

millora la seva integració a l’entorn, factor que el PTMB considera favorable (article 2.11.2). 
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6.2  Planejament urbanístic municipal 

El planejament urbanístic vigent, d’aplicació en l’àmbit d’aquest Pla Especial és: 

 Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, Document Refós que incorpora les 

modificacions puntuals de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació i la 

Correcció d’errades, aprovat definitivament per la CUTB el 16 de març de 2005 i publicat 

el 27 de juliol de 2005.  

 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú a la 

Finca Mas Ricart, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona l’11 de febrer de 2016. 

L’àmbit del Pla Especial està classificat com a sòl no urbanitzable amb la qualificació de 

“Zona de sòl de valor agrícola compatible amb l’aparcament d’autocaravanes, caravanes i 

remolcs”, clau 18a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa urbanístic de Catalunya. Qualificació del sòl.  
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A efectes del present Pla Especial és d’interès l’article  259 “Reglamentació detallada d’usos 

al sòl no urbanitzable”.  

La Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú a la 

Finca Mas Ricart ha ampliat el quadre de l’article 259,  incorporant la clau 18a amb el seu 

nou ús: 

Article 259. Reglamentació detallada d'usos al sòl no urbanitzable 

1. Els usos en sòl no urbanitzable, salvant reglamentacions més detallades als articles 

corresponents, es regulen segons el següent quadre: 

 

Ús / Zona 18 18a 18b 20 21 22 23 

Ecològic-paisatgístic (7) SI SI SI SI SI SI SI 

Agrícola SI SI SI SI SI NO (6) 

Ramader (granges) SI SI NO SI NO NO NO 

Forestal SI SI SI SI SI SI SI 

Extractiu (3) (3) NO (3) NO (3) (3) 

Hípiques SI(5) SI(5) SI(5) NO NO SI(5) NO 

I. Serveis tècnics amb gran consum de sòl (4) (4) NO (6) (4) NO (7) 

Habitatge unifamiliar SI SI NO NO NO (1) (1) 

Hoteler NO NO NO NO (2) (2) (2) 

Residencial mòbil  NO (8) NO NO SI NO NO 

Bars, restaurants i similars (2) (2) (2) NO SI (2) (2) 

Públic-administratiu SI SI NO NO NO SI NO 

Sanitari-assistencial (4) NO NO NO NO NO SI NO 

Docent (4) NO NO NO NO NO SI SI 

Esportiu NO NO NO SI SI SI NO 

Recreatiu NO NO NO SI SI SI NO 

Socio-cultural NO NO NO SI SI SI NO 

Religiós NO NO NO NO SI SI (1) 

(8) S’admet l’ús de residencial mòbil, només en la modalitat d’aparcament d’autocaravanes, 

caravanes i remolcs, mitjançant la formulació d’un pla especial urbanístic. Únicament a les 

edificacions existents. 

 

També  és d’aplicació l’article 267bis, introduït per la Modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú a la Finca Mas Ricart, al Capítol tercer 

“Regulació detallada de les zones”, Secció I “Zona de sòl de valor agrícola (clau 18): 
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Article 267-bis. Definició i regulació de la Zona de sòl de valor agrícola compatible amb 

l’aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs (clau 18a) 

1. Aquesta zona comprèn els sòls no urbanitzables que reuneixen les característiques 

definides per l’article 265 i, a més, resulten compatibles i adequats per l’aparcament 

d’autocaravanes, caravanes i remolcs. 

2. La regulació d’aquesta zona es regirà pels articles 266 i 267. 

3. En aquesta zona s’admet l’ús de residencial mòbil, només en la modalitat d’aparcament 

d’autocaravanes i remolcs a les edificacions existents, mitjançant la formulació d’un pla 

especial urbanístic previ a la llicència corresponent. Dit pla especial establirà les 

condicions d’ordenació del sòl, de les construccions i edificacions existents que siguin 

necessàries per la implantació de l’ús esmentat. Aquest pla especial no podrà assignar, 

pel conjunt de les edificacions existents de la parcel·la, un sostre edificable superior del 

que resulti de l’aplicació de l’article 267 pel cas més favorable. L’àmbit mínim del pla 

especial serà la totalitat de la parcel·la adscrita a l’ús que es vol implantar gràcies a la 

qual es compleixen els requisits urbanístics vinculats amb una superfície mínima de sòl, 

amb independència de que l’extensió de les actuacions vinculades al nou ús sigui inferior. 

A més, el reiterat pla especial establirà les mesures correctores oportunes de caràcter 

ambiental i paisatgístic i les condicions relatives a la mobilitat interna i, si escau, externa 

que el nou ús generi. 

 

7. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT  

7.1 Descripció 

L’àmbit del present Pla especial Urbanístic pel desenvolupament de l’activitat d’aparcament 

de caravanes, autocaravanes i remolcs a la finca Mas Ricart coincideix amb l’àmbit delimitat 

a la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú a la 

finca Mas Ricart. 

S’hi arriba per la carretera BV-2115, de Vilanova i la Geltrú a l’Arboç. A la rotonda situada 

al punt quilomètric 2,5 s’agafa l’avinguda Mas Roquer i immediatament, a la primera 

bifurcació, el carrer de l’Agricultura. A 300 m aproximadament es tomba a la dreta cap el 

camí de Mas Ricart que en porta fins l’àmbit.  

L’itinerari d’accés, des de la carretera fins la finca, té uns 900 m de longitud i és també 

l’accés principal o únic a diversos enclavaments periurbans del voltant i a d’altres activitats.  

Al sud-est de l’àmbit hi ha el Càmping Vilanova Park, l’entrada principal del qual es troba a 

la rotonda de la carretera BV-2115, esmentada anteriorment. La rotonda també dona accés 

a la urbanització Mas Roquer, que s’estén cap el sud. Al nord de l’àmbit, com ja s’ha dit, hi 
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ha la urbanització de Mas Ricart. Pel camí de Mas Ricat s’arriba també a una hípica, a una 

residència canina i a varies cases disperses.  A 700 m en direcció nord-oest, seguit el camí 

de la Talaia, trobem el Camp de Pitch&Putt Portal del Roc. 

A l’estudi de mobilitat que acompanya el present Pla Especial Urbanístic com a document 

complementari s’analitza més detalladament aquest itinerari i la repercussió que la nova 

activitat a implantar pot tenir sobre la mobilitat. 

S’ha realitzat un aixecament topogràfic de l’àmbit, que es recull en el plànol d’informació I.4 

titulat “Aixecament topogràfic” i en el qual es pot identificar el camí d’accés, el relleu del 

terreny i les construccions, la vegetació i altres elements existents en el terreny. 

La topografia de la parcel·la presenta dues àrees diferenciades que coincideixen amb les 

dues subparcel·les en que la divideix el cadastre. 

La subparcel·la “b”, està situada a la banda sud-est i la conforma la plataforma sobre la que 

estan construïdes les tres naus. Es troba al voltant de la cota altimètrica 100,60 i presenta 

una lleugera pendent en direcció sud. A la cantonada sud-oest apareix un talús pronunciat ja 

que en aquest punt la plataforma queda més elevada que el camí de Mas Ricart. Pel nord, la 

plataforma queda lleugerament per sota el nivell del camí.  

La subparcel·la “a” està formada per dues feixes de terreny agrícola que es troben a un nivell 

més baix que l’anterior. La feixa de la banda nord està destinada a conreu i presenta una 

pendent bastant pronunciada que baixa cap el nord on arriba a la cota 92,60. Està separada 

de la plataforma de la zona “b” per un talús i de la feixa est per un marge de pedra seca. La 

feixa de la banda est té una pendent més suau que baixa cap el sud-est, on arriba a la cota 

93,10. Antigament es destinava a pastures; ara és un terreny erm. Està separada de la 

plataforma per un altre talús d’uns 2 m d’alçada.  

La finca Mas Ricart es troba dins la unitat que el Catàleg de paisatge de la Regió 

Metropolitana de Barcelona anomena UP7 Plana del Garraf, i més concretament en “zona 

d’agricultura amb marges de pedra seca”, amb conreus propis del clima mediterrani i 

rodejada d’assentaments periurbans apareguts sense planejament. 

La distància entre l’àmbit i la xarxa viària més propera, l’autopista C-32  i la carretera BV-

2115, és major a la de les franges de protecció viaria d’aquestes vies. Per tant, l’àmbit no es 

veu afectat per cap servitud en aquest sentit. 

No hi ha xarxes de subministraments (aigua, gas) ni línies de cablejat aeri (electricitat, 

telèfon) que afectin l’àmbit. 

Tampoc consta que hi hagi elements de patrimoni arquitectònic, cultural o arqueològic a 

protegir dins l’àmbit. 



Avanç del Pla Especial Urbanístic pel desenvolupament de l’activitat d’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs a la finca Mas Ricart de Vilanova i la Geltrú 

 21 Maig 2021

  

 

Consultat el risc d’inundació al mapa cartogràfic de Agencia Catalana de l’Aigua, en el visor 

SIG Gencat, comprovem que l’àmbit del P.E.U. no es troba en cap zona inundable 

geomorfològicament ni en zona probable d’inundabilitat. 

 

7.2 Preexistències 

L’explotació ramadera té dues entrades: una es troba a la cruïlla amb el camí de la Talaia i 

l’altra uns 75 metres més al nord, enfront de l’accés a la masia. La primera és la que  

s’utilitzarà com a accés a la nova activitat. Actualment hi ha una porta metàl·lica de dues 

fulles, collades a unes pilastres laterals de pedra d’uns 2 m d’alçada, que deixen una 

amplada lliure de 8,30 m. Les dues portes s’utilitzaven per l’entrada dels camions de bestiar 

a les instal·lacions, pel que les amplades seran adequades per l’entrada dels vehicles que hi 

accediran amb la nova activitat. 

Dins l’àmbit hi trobem les tres naus que havien estat utilitzades com a granges de xais, varies 

construccions auxiliars, alguns mòduls prefabricats i instal·lacions fixes associades a l’antiga 

activitat ramadera. Totes les construccions consten únicament de planta baixa.  

Les tres naus estan disposades en sentit nord-sud. La més antiga (Nau 1), situada al nord, té 

unes dimensions en planta de 61,10 x 13,80 m (843,33 m²) i una alçada màxima exterior de 

4,55 m al carener i de 3,50 m als murs laterals. L’estructura vertical està formada pels 

tancaments est i oest i pels pilars situats sobre l’eix longitudinal. Els tancaments són d’obra de 

fàbrica ceràmica de  maó, de 15 cm de gruix acabada amb arrebossat de morter de ciment 

pòrtland pintat. A les façanes est i oest hi ha finestres sense tancament protegides amb reixes 

metàl·liques. La coberta és a dues aigües, de plaques ondulades prefabricades. Té dues 

portes d’accés de dimensions suficients per l’entrada de vehicles, una a cada tester i d’altres 

portes per càrrega o per accés de vianants a les façanes laterals. 

Les dues naus situades en paral·lel al sud de l’anterior (Nau 2 i Nau 3) tenen la mateixa 

tipologia constructiva i dimensions molt similars. Les dues són naus diàfanes. La Nau 2 té 

una superfície de 1.998,88 m², amb una longitud de 110,19 m i una amplada de 18,14 m. 

La Nau 3 és lleugerament més petita. Té una superfície de 1.961,62 m², amb una longitud 

de 108,50 m i una amplada de 18,08 m. L’alçada màxima a totes dues és de 6,90 m al 

carener i 5,20 m als murs laterals. Estan construïdes a base de prefabricats de formigó. 

L’estructura està formada per pilars, encavallades i corretges prefabricades. Els tancaments 

de façana són panells encadellats col·locats horitzontalment. A les façanes laterals hi ha 

obertures per ventilació i il·luminació de 4 x 1,5 m, disposades una entre cada pòrtic. No 

tenen tancaments però estan protegides contra intrusisme amb reixes metàl·liques. La coberta 

és a dues aigües, de plaques ondulades prefabricades. A les dues naus hi ha una porta 
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metàl·lica corredissa, de 4 x 4 m a cada extrem, per a l’accés de vehicles i una porta per a 

vianants centrada en un dels laterals.  

Les construccions auxiliars existents són un paller i un corral adossats al mur de contenció del 

camí, els dos existents en el moment de la compra de la finca per part dels actuals 

propietaris, i una caseta per eines enfront de l’accés nord. 

El paller és un cobert d’uns 20 m de llargada per 5 de fondària, amb una alçada màxima de 

3 m. Està construït amb pilars d’obra de fàbrica ceràmica i tancaments laterals i posterior 

també de maó ceràmic. El mur posterior remunta per sobre del mur de pedra seca del camí i 

fa alhora de tanca. La coberta és a una sola aigua, feta de plaques ondulades sobre 

estructura de perfils metàl·lics. Els murs i els pilars estan arrebossats i pintats per la cara 

exterior.  

El corral és una construcció de planta rectangular que fa uns 13,40 x 3,00 m i té una alçada 

màxima de 2 m. També està adossat a la tanca del camí. Està construït amb obra de fàbrica 

de maó de 15 cm de gruix sense arrebossar. La coberta és a una sola aigua, de plaques 

ondulades. 

La caseta d’eines és una construcció de planta rectangular amb un annex per la banda sud 

que no manté la mateixa amplada. Té unes dimensions en planta d’aproximadament 7,80 x 

4,10 i una alçada de 3,50 m. Els tancaments estan construïts en obra de fàbrica de bloc de 

morter sense arrebossar. Està pintat per la cara oest.  

A la banda oest de la nau 1 hi ha tres mòduls prefabricats, un d’ells amb un porxo annex. 

Com a instal·lacions de l’antiga explotació ramadera queden el dipòsit d’aigua, situat al 

damunt de la caseta d’eines i la bàscula de camions i una sitja, que es troben entre les dues 

naus grans. 

Actualment les naus disposen de subministrament elèctric. No hi ha subministrament d’aigua. 

Al plànol informatiu I.4 “Aixecament topogràfic” es pot veure l’emplaçament de totes les 

preexistències.  

S’adjunta com a annex 2 un dossier fotogràfic de l’estat actual.   

 

7.3 Superfícies 

La superfície real de sòl de l’àmbit del Pla Especial Urbanístic,  obtinguda mitjançant 

l’aixecament topogràfic de la parcel·la, és de 42.197 m².  

Les superfícies construïdes de les edificacions existents actualment es detallen a la taula 

següent: 
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Taula 1. Quadre de superfícies de les construccions preexistents.   

Edificacions existents Superfície construïda 

NAU 1 843,33 m² 

NAU 2 1.998,88 m² 

NAU 3 1.961,62 m² 

PALLER  96,19 m² 

CORRAL 38,94 m² 

CASETA EINES 31,93 m² 

MÒDULS PREFABRICATS 79,00 m² 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 5.049,89 m² 

 

 

8.  FIGURA URBANÍSTICA I CONTINGUT 

El present Pla Especial Urbanístic correspon a un pla especial urbanístic de desenvolupament, 

en sòl no urbanitzable, definit a l’article 67.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat 

pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  

La finalitat del pla és concretament la descrita al punt “i”: La implantació d’obres i usos 

relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de caravanes, autocaravanes i 

remolcs tenda previstos expressament en el pla d’ordenació urbanística municipal. 

 

Conté la següent documentació: 

1. Memòria informativa 

2. Memòria de l’ordenació 

3. Normativa Urbanística 

4. Plànols d’informació  

5. Plànols d’ordenació 

6. Annexos a la memòria: 

 Annex 1: Fitxa cadastral 

 Annex 2: Recull fotogràfic de l’estat actual  

7. Documents complementaris: 

 Estudi de la mobilitat generada  

 Estudi d’impacte i integració Paisatgística 
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MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

 

  



Avanç del Pla Especial Urbanístic pel desenvolupament de l’activitat d’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs a la finca Mas Ricart de Vilanova i la Geltrú 

 25 Maig  2021

  

 

  



Avanç del Pla Especial Urbanístic pel desenvolupament de l’activitat d’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs a la finca Mas Ricart de Vilanova i la Geltrú 

 26 Maig  2021

  

 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA 

El present Pla Especial Urbanístic té l’objecte de desenvolupar les determinacions contingudes 

a la “Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a la finca mas Ricart al terme 

municipal de Vilanova i la Geltrú”, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona l’11 de febrer de 2016, per tal d’implantar l’activitat 

d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs a l’interior de les tres naus existents.  

La Modificació Puntual amplia els usos previstos per la qualificació urbanística de l’àmbit 

(clau 18) amb l’ús de residencial mòbil en la modalitat única d’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs i limitada a l’interior de les edificacions existents (clau 18a).  

Per la implantació de l’activitat és necessària la formulació prèvia d’aquest Pla Especial 

Urbanístic pel desenvolupament de l’activitat d’aparcament de caravanes, autocaravanes i 

remolcs a la finca Mas Ricart de Vilanova i la Geltrú. 

La situació econòmica dels últims anys i l’exigència del sector agropecuari va fer que els 

propietaris abandonessin l’explotació ramadera a la finca Mas Ricart. Per evitar el 

deteriorament dels edificis i de l’espai del voltant, degut a la manca d’activitat, els propietaris 

es van veure obligats a buscar noves fórmules que proporcionessin els recursos per la seva 

conservació. L’activitat proposada suposa una font d’ingressos que permetrà el manteniment 

de les construccions i l’adequació de la parcel·la. 

La idoneïtat de la implantació de l’activitat d’aparcament de residencial mòbil dins les naus 

es justifica per diversos motius: 

 La proximitat del Càmping Vilanova Parc, a menys d’un kilòmetre, i dels altres dos 

càmpings del municipi situats al voltant de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú 

(Càmping el Racó del Mar i Càmping Platja Vilanova), a uns 5 Km de distància.  

 La creixent demanda d’espais d’estacionament per caravanes i autocaravanes, 

lligada a l’important increment del sector del caravàning en els darrers anys. 

 L’emplaçament en una zona amb una densitat de trànsit baixa, pel que l’activitat 

tindrà poca incidència sobre la mobilitat. 

 L’emplaçament en una zona allunyada dels enclavaments urbans, pel que les 

possibles molèsties sobre les persones serà mínima. 

 L’oportunitat de fer sostenible la conservació dels edificis, impedint així la seva 

degradació per desús. 

 Alhora, la utilització d’uns sòls ja afectats per un ús diferent a l’agrícola evitant-ne 

l’afectació d’altres. 

 La integració dels edificis a l’entorn de manera més adequada que comportarà 

l’aprovació del Pla Especial i la reducció de l’impacte paisatgístic actual. 
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2. OBJECTIUS I CRITERIS 

L’objectiu del present Pla Especial, per tant, és: d’una banda establir un marc normatiu que 

fixi les condicions d’ús de l’activitat a implantar i les limitacions de l’ordenació del sòl i de les 

construccions i edificacions existents i, d’una altra, definir les actuacions i mesures correctores 

que cal incloure per adequar l’àmbit i fer compatible l’activitat amb la protecció i respecte al 

medi ambient i amb la integració en el paisatge de l’entorn. 

Els criteris d’actuació es basen en: 

 La limitació de l’estacionament de vehicles únicament a l’interior de les tres naus 

existents. 

 El respecte a la configuració topogràfica del terreny i la conservació de la seva 

condició de sòl agrícola. 

 La integració a l’entorn de les construccions existents adoptant mesures correctives i 

actuacions de millora ambiental i paisatgística. Aquests mesures s’estudien a l’Estudi 

d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) i es concretaran en filtres o barreres vegetals 

i tractament cromàtic dels edificis, recollits també al plànol d’ordenació O.4 del PEU. 

 

3. ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL  

L’àmbit del present Pla Especial Urbanístic coincideix amb l’àmbit delimitat a la Modificació 

Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a la finca Mas Ricart i es correspon amb la 

parcel·la de cadastral 08308A039000460000ZB. 

Al  plànol O.1 “Ajust de l’àmbit” s’ha adaptat el perímetre de l’àmbit als límits físics de la 

parcel·la obtinguts amb l’aixecament topogràfic i es compara gràficament amb el perímetre 

de la cartografia cadastral. 

La superfície de la parcel·la segons les dades del cadastre és de 42.701 m². La superfície 

obtinguda mitjançant l’aixecament topogràfic és de 42.197 m². Una diferència de 504 m² de 

menys, que representa un 1,2% sobre la superfície a la que es referia la Modificació Puntual 

esmentada. 

El present Pla especial prendrà com a superfície total del sòl de l’àmbit la superfície real 

obtinguda de l’aixecament topogràfic: 42.197 m². 

 

4. ACTIVITAT A IMPLANTAR 

L’activitat que es durà a terme és la d’estacionament de caravanes, autocaravanes i remolcs, 

en la modalitat d’aparcament de pupil·latge. Els vehicles s’estacionaran únicament dins les 

tres naus existents. 
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No es realitzaran tasques de manteniment, reparació o buidatge d’aigües grises i fecals que 

impliquin la implantació de sistemes de tractament i/o instal·lacions de recollida d’aigües 

brutes o residus. Tampoc es podran realitzar neteges de carrosseria.  

Per descomptat, no es podrà pernoctar a l’interior del vehicles ni realitzar-hi cap activitat 

diferent a la d’estacionament. 

 

5. ORDENACIÓ PROPOSADA 

El Pla Especial proposa dividir l’àmbit en tres zones en funció de la seva implicació en el 

desenvolupament de l’activitat. 

 

Taula 1. Zonificació de l’àmbit 

Zona Superfície  sòl Descripció 

ZONA 1 

 

9.780 m² És la zona que es veurà directament implicada en el 

desenvolupament l’activitat. Compren l’accés, les zones 

exteriors habilitades per circulació o espera, les tres naus on 

s’estacionarà i les construccions o espais auxiliars. 

ZONA 2 

 

9.970 m² És la zona perimetral que envolta l’activitat. No es veurà 

afectada directament per aquesta. En ella s’hi podran 

implantar les mesures correctores necessàries per reduir 

l’impacte paisatgístic que produeixen les naus. La segona porta 

d’entrada a la parcel·la es troba en aquesta zona i restarà com 

a accés privat a la resta de l’àmbit. 

ZONA 3 

 

22.447 m² Es correspon amb la subparcel·la “a” definida pel cadastre i 

restarà com a terreny agrícola o de pastures, totalment aliè a la 

nova activitat a implantar. 

 

ZONA 1: 

L’accés a la zona 1, on es desenvoluparà l’activitat, es realitzarà per la porta existent davant 

la cruïlla amb el camí de la Talaia. Aquesta porta té una amplada lliure de 8,30 m suficient 

per l’entrada del vehicles. El camí s’eixampla en aquest punt permetent un radi de gir més 

ampli davant la porta. A més, la visibilitat a l’hora d’incorporar-se al vial és bona. 

Per la circulació dins la zona 1 s’ha projectat un circuit pensat per facilitar la mobilitat dels 

vehicles i evitar la necessitat de maniobres més que en el moment d’accedir a la plaça 
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d’aparcament. A tal efecte es proposa un vial central vertebrador amb doble sentit de 

circulació, situat entre les tres naus en direcció est-oest. Des d’aquest vial s’entrarà a cada 

una de les naus, on s’aparcarà. La sortida es realitzarà, a les tres, per l’extrem oposat. Per la 

sortida de les naus 2 i 3 es preveu un vial entre els dos edificis. La sortida de la nau 3 es farà 

per un vial situat a l’est de la nau. Els dos vials seran de sentit únic i conduiran al vial central.  

L’amplada dels vials de sentit únic serà de 4 m i es garantiran radis de gir mínims de 8 m. La 

reserva d’espai pels radis fa que els vials es separin dels edificis. L’espai que queda entre mig 

es considerarà espai lliure. 

El vial central tindrà l’amplada necessària per incloure els girs necessaris per accedir a les 

naus i ocuparà com a mínim tot l’ample lliure existent entre les naus.  

Adossat al nord del vial central i proper a la porta d’entrada al recinte, es reserva un espai 

com a zona d’espera per tal que en cas que es trobessin dos vehicles, un entrant i l’altre 

sortint, aquest darrer es pogués aturar i esperar per deixar pas al que ha d’entrar. Es 

prioritza la mobilitat del camí de Mas Ricart i que el vehicle que vulgui entrar a l’aparcament 

no entorpeixi la circulació del vial públic. 

Totes les zones destinades a circulació de vehicles estaran compactades i estabilitzades (si fos 

necessari) amb addició de material granular per evitar la pols. Es mantindrà la topografia 

actual excepte al primer tram del vial d’accés, davant de la porta d’entrada que s’haurà de 

condicionar lleugerament per suavitzar la pendent existent i donar una mica més d’amplitud 

de gir. L’adaptació topogràfica es farà amb un talús de terra compactada o amb un marge 

de pedra seca. 

Les tres naus existents tindran l’ús exclusiu d’aparcament de vehicles. Es permetrà que els 

propietaris d’una autocaravana deixin el vehicle amb que arribin fins les instal·lacions, a la 

seva plaça reservada dins les naus.  

A les dues naus grans s’han projectat places d’aparcament als dos costats deixant un 

passadís de circulació central. Per la reserva de places s’han projectat places de 6,50 m de 

llargada i 3,20 m d’amplada disposades a 45 º. Amb aquesta inclinació es simplifica 

l’entrada a la plaça, que es farà marxa enrere, i es facilita la sortida sense maniobres. 

L’amplada del vial central és de 4 m però a l’intercalar les places la distancia davant de cada 

una és superior als 8 m.  La capacitat de cada una de les naus s’estima en 46 places. 

La nau petita té l’inconvenient dels pilars, disposats sobre l’eix longitudinal a una distància de 

5,80 m. S’han projectat places d’aparcament perpendiculars a una banda i el passadís a 

l’altre. Entre cada pilar hi caben dues places de 3 m d’amplada per 6,5 de llargada. 

L’amplada del passadís serà de 6,45 m. S’ha previst com a aparcament de caravanes i 
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remolcs que es poden aparcar, en cas necessari, amb ajuda de mecanismes auxiliars per 

maniobrar. La capacitat d’aquesta nau es calcula en 20 places. 

Les naus no necessiten pràcticament actuacions de condicionament. Estan completament 

buides, pavimentades i les dimensions de les portes són adequades. Les finestres sense 

tancaments i en façanes oposades garanteixen ventilació natural. 

Les construccions auxiliars existents actualment (paller, corral i caseta d’eines) es mantindran 

per resoldre altres necessitats que generi el funcionament de l’activitat. L’actual caseta 

d’eines es convertirà en un recinte pels treballadors que inclourà vestidor, control de càmeres 

de seguretat i zona d’estar. Sota el paller porxat, protegit de les vistes exteriors, es poden 

estacionar els vehicles dels treballadors i la maquinaria auxiliar. També s’hi pot instal·lar una 

cabina sanitària portàtil de funcionament químic que inclourà inodor i lavabo, tipus “Poly 

Klyn” o similar. El corral pot utilitzar-se com a magatzem o caseta d’eines. 

Els mòduls prefabricats existents actualment es retiraran. 

No es permetrà cap nova construcció, sigui fixa o prefabricada. 

L’espai de la zona 1 restant es considerarà espai lliure. Aquest espai no es pot ocupar amb 

vehicles ni edificacions, encara que siguin prefabricades o portàtils. Es pot enjardinar i 

realitzar-hi aquelles mesures previstes per reduir l’impacte paisatgístic. 

 

Taula 2.  Resum de superfícies ocupades per les diferents activitats a la Zona 1: 

QUADRE DE SUPERFÍCIES ZONA 1 

  ZONA D’ESTACIONAMENT:     

  NAU 1 843,33 m² 

  NAU 2 1.998,88 m² 

  NAU 3 1.961,62 m² 

  TOTAL     4.803,83 m² 

CONSTRUCCIONS AUXILIARS:     

  ANTIC PALLER  96,19 m² 

  ANTIC CORRAL 38,94 m² 

  RECINTE TREBALLADORS 31,93 m² 

  TOTAL  167,06 m² 

VIALS DE CIRCULACIÓ:     

  VIALS 1.795,00 m² 

  ZONA D'ESPERA 9500 m² 

  TOTAL  1.890,00 m² 

ESPAI LLIURE     

  ESPAI LLIURE 2.919,11 m² 

TOTAL SUPERFÍCIE ZONA 1 9.780,00 m² 
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Per les característiques de l’activitat a desenvolupar no es precisa més subministraments que 

l’elèctric, del que ja disposa.  

L’equipament de serveis higiènics per cobrir les necessitats dels treballadors funcionarà 

autònomament amb un dipòsit d’aigua neta i un altre per recollida d’aigües brutes que 

s’ompliran i buidaran periòdicament per l’empresa especialitzada contractada. Per tant no 

serà necessària la connexió a la xarxa d’aigua ni la instal·lació d’un sistema d’evacuació i 

tractament d’aigües brutes. 

 

6. MESURES AMBIENTALS 

L’activitat d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs a la finca Mas Ricart, que 

regula el present Pla Especial no ampliarà el sostre construït existent. Tampoc necessitarà 

portar a terme actuacions importants de condicionament de les instal·lacions, de les quals 

se’n derivin impactes ambientals addicionals.  

La repercussió i els efectes sobre el medi ambient de la implantació i el desenvolupament de 

la nova activitat es poden considerar poc significatius respecte l’anterior activitat de 

l’explotació agropecuària.  

Les inversions per iniciar l’activitat inclouen petits ajustos del terreny per suavitzar la pendent 

en algun punt concret i condicionar els vials de circulació, que en cap cas alteraran la 

permeabilitat i l’estabilitat del sòl. Els edificis existents necessitaran algunes intervencions de 

condicionament de poca entitat. 

A l’estudi de mobilitat generada, realitzat com a document complementari del Pla Especial es 

pot veure la baixa mobilitat dels vehicles que quedaran estacionats dins les instal·lacions, 

amb una mitjana inferior a 3 sortides anuals per vehicle. D’aquest estudi també se’n desprèn 

que en dates puntuals es podria arribar a generar un trànsit màxim de 13 vehicles en un dia.  

Es pot constatar per tant la baixa incidència que l’activitat tindrà sobre el trànsit i en 

conseqüència la poca repercussió del moviment dels vehicles sobre els impactes ambientals.  

D’acord amb el que estableix el Reglament de la Llei d’urbanisme, Decret 305/2006, de 18 

de juliol, a l’article 59, “Mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic per a la 

implantació d'activitats i construccions en sòl no urbanitzable” a continuació es detallen les 

mesures correctores que seran d’aplicació a la nova activitat. 

1. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació atmosfèrica: 

 Es racionalitzarà el trànsit de vehicles dins el recinte de l’activitat 

 Es compactaran les vies de circulació. 

 Es prendran mesures complementàries adequades per evitar la formació de pols.  

 Es limitarà la velocitat de circulació dels vehicles a 20 Km/h. 
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2. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació del sòl i de les aigües: 

 L’activitat d’aparcament de caravanes prevista no generarà aigües residuals. Les aigües 

residuals d’origen sanitari seran retirades i tractades per un gestor autoritzat. 

 El paviment de les places d’aparcament garantirà la impermeabilitat del sòl a possibles 

vessaments i pèrdues de combustible i olis que puguin afectar el sòl o les aigües 

subterrànies. 

3. Mesures relatives a la prevenció i minimització de la contaminació lumínica.  

 S’haurà de garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  

4. Mesures relatives a la protecció de la fauna 

 Caldrà adoptar mesures per evitar els impactes sobre la fauna de l’habitat com la 

minimització de la contaminació generada pel trànsit de vehicles i la minimització del 

soroll que pugui afectar les espècies properes. 

 

7. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 

La Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a la finca mas Ricart al terme 

municipal de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament l’11 de febrer de 2016 incorporava 

una estudi de viabilitat econòmica del nou ús sol·licitat comparat amb la rendibilitat de 

l’explotació agropecuària existent en aquell moment. 

L’objecte del present apartat és posar al dia l’estudi i analitzar, d’una banda, la rendibilitat 

econòmica de l’activitat tenint en compte la situació actual del sector (demanda, preus, etc.) i, 

d’altra banda, conegudes ja les actuacions concretes que seran necessàries per la 

implantació de l’activitat, quantificar les despeses. 

Recuperant els punts forts en que es basa la viabilitat de la activitat, enumerats a la 

Modificació puntual, comprovem que són completament vigents: 

- La inversió a realitzar és poc important, tenint en compte que es disposa d’unes 

instal·lacions ja existents. 

- El servei que oferirà la nova activitat, aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs 

a l’interior d’un edifici amb vigilància, té molt poca competència a la zona i una 

demanda creixent.  

- Es manté l’interès per part del Càmping Vilanova Park de poder oferir als seus clients la 

possibilitat de deixar els vehicles estacionats en un lloc proper, fora dels períodes de 

vacances. 
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Un cop revisats aquests punts favorables procedim a avaluar la rendibilitat econòmica i 

financera de la futura activitat, en un període de càlcul de 5 anys, i tenint en compte les 

següents hipòtesis: 

 

En el capítol d’ingressos s’estima per una banda una ocupació mitja anual de vehicles 

creixent i amb un preu mig per plaça d’aparcament. Aquests dos conceptes es resumeixen en 

la següent taula: 

INGRESSOS: 

Concepte Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Núm. vehicles estacionats 60,00 70,00 85,00 100,00 110,00 

Preu mitjà plaça (€/any) 395,00 402,90 410,96 419,18 427,56 

TOTAL INGRESSOS (€) 23.700,00 28.203,00 34.931,60 41.918,00 47.031,60 

 

En el capítol de despeses habituals de l’activitat hem de diferenciar entre les despeses 

directes, com són el sou dels empleats i les despeses generals (electricitat, assegurança, 

alarma, manteniment, etc.). Les despeses salarials augmentarien el tercer any ja que es preveu la 

contractació de més personal. 

DESPESES: 

Concepte Any 1 Any 2  Any 3 Any 4 Any 5 

Salaris 9.600,00 9.792,96 19.781,78 19.979,60 20.179,39 

TOTAL DESPESES PERSONAL 9.600,00 9.792,96 19.781,78 19.979,60 20.179,39 

            

Electricitat 960,00 969,60 979,30 989,09 998,98 

Alarma 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36 

Assegurances 2.160,00 2.181,60 2.203,42 2.225,45 2.247,70 

Neteja 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36 

Material oficina 120,00 121,20 122,41 123,64 124,87 

Publicitat 120,00 121,20 122,41 123,64 124,87 

Altres 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36 

TOTAL ALTRES DESPESES 5.160,00 5.211,60 5.263,72 5.316,36 5.369,50 

TOTAL DESPESES (€) 14.760,00 15.004,56 25.045,50 25.295,96 25.548,89 

 

Es preveu una inversió inicial en concepte de taxes de l’Ajuntament i Projectes de 15.000€. 

També es compta amb una inversió d’adequació de les granges a l’ús d’aparcament de 

15.000€,  i de 1.000€ per la compra d’equips informàtics. Tota aquesta inversió estarà 

finançada amb fons propis. 
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INVERSIONS  INICI ACTIVITAT: 

ACTIU NO CORRENT (A) 

  
Maquinària 

  

--- 

Obres inicials 

  
15.000,00 

Equips informàtics 1.000,00 

Llicències i projectes 15.000,00 

TOTAL NO CORRENT 31.000,00 

ACTIU CORRENT (B) 

 

Existències inicials 
 

Tresoreria 

  
 

TOTAL CORRENT 
 

TOTAL INVERSIÓ A+B 31.000,00 

 

Amb aquestes hipòtesis s’elaboren els següents quadres resum: 

 

A. Quadre de COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PROVISIONALS: 

Concepte Any 1 Any 2  Any 3 Any 4 Any 5 

TOTAL INGRESSOS  23.700,00 28.203,00 34.931,60 41.918,00 47.031,60 

            

Despeses de personal 9.600,00 9.792,96 19.781,78 19.979,60 20.179,39 

Altres despeses 5.160,00 5.211,60 5.263,72 5.316,35 5.369,52 

EBITD 8.940,00 13.198,44 9.886,10 16.622,05 21.482,69 

Amortitzacions 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 

EBIT 2.740,00 10.160,44 7.145,26 12.013,58 23.725,74 

Despeses de finançament           

BAI 2.740,00 10.160,44 7.145,26 12.013,58 23.725,74 

Impostos sobre beneficis  685,00 1.749,61 921,53 2.605,51 3.820,67 

TOTAL DESPESES 21.645,00 22.954,17 32.167,03 34.101,46 35.569,58 

RESULTAT 2.055,00 5.248,83 2.764,58 7.816,54 11.462,02 

 

 

B. QUADRE DE CASH-FLOW: 

TRESORERIA Any 1 Any 2  Any 3 Any 4 Any 5 

Saldo inicial   8.255,00 19.703,83 28.668,41 42.684,94 

Benefici 2.055,00 5.248,83 2.764,58 7.816,54 11.462,02 

Amortitzacions 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 

SALDO FINAL 8.255,00 19.703,83 28.668,41 42.684,94 60.346,96 
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C. QUADRE DE BALANÇ PROVISIONAL: 

BALANÇ 

PROVISIONAL INICI Any 1 Any 2  Any 3 Any 4 Any 5 

ACTIU 

      
Immobilitzat 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 

Amortitzacions   6.200,00 12.400,00 18.600,00 24.800,00 31.000,00 

ACTIU NO 

CORRENT 31.000,00 24.800,00 18.600,00 12.400,00 6.200,00 0,00 

Tresoreria   8.255,00 19.703,83 28.668,41 42.684,94 60.346,96 

CORRENT   8.255,00 19.703,83 28.668,41 42.684,94 60.346,96 

TOTAL ACTIU  31.000,00 33.055,00 38.303,83 41.068,41 48.884,94 60.346,96 

PASSIU 

      
Recursos propis 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 

Reserves   2.055,00 7.303,83 10.068,41 17.884,94 29.346,96 

PASSIU NO 

CORRENT 31.000,00 33.055,00 38.303,83 41.068,41 48.884,94 60.346,96 

TOTAL PASSIU  31.000,00 33.055,00 38.303,83 41.068,41 48.884,94 60.346,96 

 

Càlcul del resultat mitjà: 

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑛º 𝑎𝑛𝑦𝑠
= 5.869€  

 

INDEX DE RENDIBILITAT: 

S’agafen el Van i la TIR com a indicadors financers per tal d’avaluar la rendibilitat econòmica 

i financera del projecte. 

 VAN: Valor Actual Net. És el valor present dels fluxos futurs d'efectiu menys el valor 

present del cost de la inversió. 

 TIR: Taxa Interna de Rendibilitat. Aquest indicador mesura la rendibilitat al llarg d’un 

projecte en forma de taxa anual. 

  

A continuació es mostren els diferents índex de rendibilitat econòmica i financera:  

  

INICIAL Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 TOTALS 

Resultats  - 31.000,00 2055,00 5.248,83 2764,45 7.816,32 11.462,08 

 

VAN 2% 
 

2.017,71 5.045,01 

 

2.605,00 7.221,08 10.381,56 -3.732,65 

TIR  - 31.000,00 2.017,71 5.045,01 

 

2.605,00 7.221,08 10.381,56 -3,39% 

 

Els resultats mostren que la TIR és d’un 3,39%. 
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CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Naturalesa i Objecte 

El present document té la condició de Pla Especial Urbanístic de desenvolupament en sòl no 

urbanitzable.  

Es redacta en base a l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei d’urbanisme i s’adequa a les determinacions de la legislació 

urbanística vigent, especialment al que determina l’article 47 de la mateixa llei. 

El Pla Especial Urbanístic pel desenvolupament de l’activitat d’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs a la finca Mar Ricart de Vilanova i la Geltrú recull i concreta les 

determinacions contingudes a la “Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a 

la finca mas Ricart al terme municipal de Vilanova i la Geltrú”, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’11 de febrer de 2016. 

Té per objecte establir un marc normatiu que fixi les condicions d’ús de l’activitat a implantar, 

i les limitacions de l’ordenació del sòl i de les construccions i edificacions existents, i definir 

les actuacions i mesures correctores que cal incloure per adequar l’àmbit i fer compatible 

l’activitat amb la protecció i respecte al medi ambient i amb la integració en el paisatge de 

l’entorn. 

 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

La present normativa és d’aplicació a l’àmbit establert per al “Pla Especial Urbanístic pel 

desenvolupament de l’activitat d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs a la 

finca Mar Ricart de Vilanova i la Geltrú”. 

L’àmbit té una superfície de 42.197 m² i es concreta gràficament al plànol d’ordenació O.1, 

titulat “Ajust de l’àmbit”.  

 

Article 3. Obligatorietat i interpretació dels documents que l’integren 

El present Pla especial Urbanístic és públic i obligatori. Qualsevol actuació sobre el seu 

àmbit, tant si és provisional com definitiva, s’haurà d’ajustar a les disposicions normatives, 

gràfiques i escrites d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

L’abast normatiu d’aquest Pla Especial deriva del contingut dels següents documents:  

a) La present normativa urbanística  

b) Els plànols d’ordenació 

Els documents restants del Pla Especial tenen caràcter complementari o informatiu. 
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Article 4. Vigència 

Aquest Pla Especial Urbanístic entrarà en vigor el dia següent a la publicació de l’acord de la 

seva aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Qualsevol alteració de l’ús de la finca que impliqui el cessament de l’activitat d’aparcament 

de caravanes deixarà sense efecte la finalitat del present Pla Especial.  

 

Article 5. Interpretació 

La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als seus 

objectius i finalitat. En cas de dubte prevaldrà allò que suposi una major protecció del medi 

ambient. També prevaldrà la documentació escrita sobre la gràfica. En el seu cas la 

normativa s’interpretarà d’acord amb les Normes Urbanístiques al Pla General d’Ordenació 

de Vilanova i la Geltrú. 

Tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al que disposi 

el planejament urbanístic vigent i les ordenances generals del municipi. 

Tot allò que es reguli o faci referència a una normativa concreta que hagi estat substituïda en 

per una altra passarà a regular-se per la normativa que sigui vigent en cada moment. 

 

 

CAPITOL II: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Article 6. Règim del sòl  

El Planejament General vigent de Vilanova i la Geltrú classifica l’àmbit del Pla Especial com a 

sòl no urbanitzable.  

Pel que fa a la qualificació urbanística, d’acord amb la “Modificació Puntual del Pla General 

d'Ordenació Urbana a la finca Mas Ricart al terme municipal de Vilanova i la Geltrú” l’àmbit 

està qualificat com a “Zona de sòl de valor agrícola compatible amb l’aparcament 

d’autocaravanes, caravanes i remolcs”, clau 18a. 

 

 

CAPÍTOL III.  DETERMINACIONS DEL PLA 

Article 7. Condicions d’ús 

A l’àmbit del present Pla Especial Urbanístic s’admeten els usos que estableix la Modificació 

puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú a la Finca Mas Ricart, 
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aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’11 de febrer 

de 2016. 

Aquests es concreten en l’ús d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs a l’interior 

de les edificacions existents, a més del usos els contemplats a la Normativa Urbanística del 

PGOU per a la clau 18, com a sòl no urbanitzable de valor agrícola. 

Queden expressament prohibits tols els usos que no siguin els propis de l’activitat 

desenvolupada pel Pla Especial o del sòl agrícola i especialment els d’habitatge, els usos 

comercials i els de serveis oberts al públic en general. 

 

Article 8. Regulació de l’activitat 

El desenvolupament de l’activitat es regula segons la llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats. 

L’activitat d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs queda inclosa a l’Annex III 

dins el punt 12.46 “Activitat de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior 

a 500 m²”, per tant, es troba sotmesa al règim de comunicació davant l’administració 

municipal. 

 

Article 9. Ordenació 

Per l’ordenació interna de la parcel·la on s’implantarà la nova activitat, el Pla especial 

estructura l’àmbit en tres zones, en funció dels usos previstos: 

ZONA 1:   S’inclou a la zona 1 el sòl necessari per portar a terme amb seguretat l’activitat 

d’aparcament dins les naus existents.   

ZONA 2:   La conforma el terreny que envolta la zona 1 i que juntament amb aquesta 

formen la subparcel·la “b” segons la divisió que fa el cadastre. No es veurà 

directament afectada per l’activitat. 

ZONA 3:  Es qualifica com a zona 3 tota la subparcel·la “a” definida a la cartografia 

cadastral. Serà totalment aliena a l’activitat. 

Les tres zones estan delimitades al plànol O.2, “Zonificació de l’àmbit”. La superfície de sòl 

de cada una està recollida a la taula 1 de la memòria d’ordenació. 

 

Article 10. Regulació de la zona 1 

L’activitat d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs incorporada per la 

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú a la Finca 
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Mas Ricart i desenvolupada pel present Pla Especial Urbanístic es realitzarà exclusivament 

dins els límits de la zona 1. 

Aquesta zona comprèn els vials d’accés i circulació exteriors, els edificis per l’estacionament 

(les tres naus existents), les construccions auxiliars i l’espai lliure intermedi. 

Al plànol O.3, titulat “Avantprojecte de l’activitat” es defineixen gràficament aquests espais 

funcionals. El resum de les superfícies d’aquesta zona es troba a la taula 2 de la memòria 

d’ordenació. 

La regulació de cada un d’aquests espais funcionals es recull als articles següents. 

 

Article 11. Regulació de la zona de circulació 

Els vials tindran les condicions adequades per tal que siguin aptes per el pas de caravanes, 

autocaravanes i remolcs. Estaran convenientment diferenciats de l’espai lliure o senyalitzats a 

fi d’evitar que els vehicles puguin sortir fora de la zona de circulació. 

Seran pistes estabilitzades, de terra compactada i ferm permeable, amb la pendent 

necessària pel drenatge de l’aigua de pluja i escorrenties. Es podran acabar superficialment 

amb material granulat per minimitzar la formació de núvols de pols amb la circulació dels 

vehicles.  

Tindran una amplada màxima de 4 m per carril en els trams rectes i a les corbes permetran 

realitzar girs amb un radi mínim de 8 m.  

El sentit de circulació estarà convenientment senyalitzat. 

S’inclou dins la zona de circulació els espais necessaris per l’espera de vehicles per tal de no 

entorpir el moviment de la resta en cas de realització de tràmits previs a l’aparcament i 

especialment a la zona d’accés a la parcel·la on es podria afectar la circulació del vial públic. 

 

Article 12. Regulació de la zona d’aparcament 

L’ús d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs queda limitat a l’interior de les tres 

naus existents a la parcel·la.  

No es regula la dimensió de les places, que s’adaptaran a les diferents tipologies de vehicles 

estacionats. L’amplada dels passadissos de circulació i la disposició de les places han de ser 

projectades per facilitar la maniobra d’aparcament, en funció de la mida dels vehicles 

estacionats.  
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Els edificis es podran condicionar, si fos necessari, per tal d’adequar-se a les necessitats 

derivades de la seva nova utilització com a aparcament d’aquest tipus de vehicles (paviment, 

ventilació, sistemes de protecció, etc.) 

Les condicions de seguretat i salubritat de les naus s’adequaran a les que exigeixi la 

normativa sectorial vigent i la pròpia activitat. 

A l’interior de les naus no és podrà realitzar cap activitat diferent a la d’aparcament. Es 

prohibeix expressament la pernoctació dins els vehicles estacionats o la neteja de 

carrosseries.  

A l’exterior dels edificis no es permet cap tipus de nova construcció, com pèrgoles i altres 

coberts similars per l’estacionament dels vehicles. 

 

Article 13. Regulació de les construccions auxiliars  

Es mantindran com a construccions auxiliars el paller, el corral i la casseta d’eines, 

edificacions fixes d’obra de fàbrica, preexistents o construïdes per ús de l’antiga explotació 

agropecuària. 

El seu ús estarà directament relacionat amb els usos auxiliars de l’activitat d’aparcament. 

L’avantprojecte proposa usos auxiliars com magatzem, porxo per aparcar els cotxes dels 

treballadors, recinte d’estada dels treballadors, oficina de recepció i lloc de control de 

seguretat. Es podran destinar a altres usos auxiliars sempre que es justifiqui que són 

necessaris pel funcionament de l’activitat. 

Aquestes construccions es podran rehabilitar o reconstruir per adequar-les als nous usos 

assignats. 

 

Article 14. Regulació de l’espai lliure  

Es considera espai lliure la resta de terreny de la zona 1 que no s’utilitzarà com a vial de 

circulació.  

Es destinarà prioritàriament a enjardinament i a instal·lació de les mesures de minimització 

de l’impacte paisatgístic.  

No es podrà estacionar cap vehicle en aquesta zona.  

L’espai situat entre les construccions auxiliars i la nau 1 podrà ser transitat pels vehicles dels 

treballadors i de la maquinària utilitzada pel manteniment de les instal·lacions.  
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Article 15. Condicions generals de les naus 

La superfície construïda màxima així com l’ocupació màxima són les actualment existents. No 

es permet la seva ampliació ni la construcció d’altells ni de soterranis que incrementin el seu 

sostre edificat. 

S’admet la reconstrucció dels edificis existents respectant l’emplaçament actual. No es podrà 

sobrepassar la superfície construïda, ni la volumetria ni l’altura actuals. Els edificis constaran 

únicament de planta baixa. Per realitzar noves edificacions destinades a la substitució de 

qualsevol altre existent caldrà justificar la seva necessitat argumentada en causes funcionals, 

estructurals o tècniques. 

Sobre la coberta dels edificis es podran ubicar les instal·lacions especials necessàries per les 

funcions pròpies de l’activitat i que hagin d’anar emplaçades en coberta (xemeneies, 

antenes, aparells d’extracció d’aire, etc.)  

El tractament cromàtic de les façanes serà l’adequat per la integració paisatgística dels 

edificis i seguirà les indicacions que fixi l’estudi d’impacte i integració paisatgística que 

acompanya aquest Pla Especial com a document complementari. 

No es permet la implantació de mòduls prefabricats portàtils a menys que sigui en substitució 

de l’edificació fixa existent o a l’interior d’aquesta. 

 

Article 16. Regulació de la zona 2 

La zona 2 es concep com una franja de protecció de l’entorn respecte l’activitat que es durà a 

terme a la zona 1. No es podrà veure afectada per cap actuació relacionada amb l’activitat. 

Sí que es podrà utilitzar per realitzar-hi plantacions de vegetació destinada a la reducció de 

l’impacte visual de les naus i la integració a l’entorn. 

Tanmateix es pot destinar a qualsevol ús relacionat amb l’explotació del sòl agrícola. 

 

Article 17. Regulació de la zona 3 

La zona 3 mantindrà els usos propis de la clau 18 com a sòl de valor agrícola i es regularà 

per la Normativa Urbanística del Pa General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú. 

 

Article 18. Condicions de la tanca perimetral 

La tanca perimetral en contacte amb el vial públic, actualment amb una base de pedra seca i 

un filat de xarxa metàl·lic superior, haurà de mantenir la part inferior de pedra en bon estat 

de conservació. 
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El filat superior pot ser substituït per un altre tipus de tancat calat o bé pot servir de suport per 

incorporar-hi material natural o vegetació que amagui, si cal, la visual de les naus des del 

camí de Mas Ricart. 

En tot cas, qualsevol modificació que es faci sobre la tanca haurà de complir les 

determinacions que la normativa urbanística del planejament general vigent estableixi al 

respecte. 

Es permet la construcció de tanques internes per separar les diferents zones. Hauran de 

donar compliment, igualment, a les determinacions  de la normativa urbanística vigent. Es 

construiran amb materials calats o amb elements vegetals i es realitzaran de manera que 

s’integrin en la fisonomia natural del paisatge de l’entorn. 

 

 

CAPÍTOL IV.  NORMATIVA AMBIENTAL 

Article 19.  Condicions generals de protecció del medi ambient 

Caldrà que l’activitat d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs adopti mesures 

correctores a fi d'evitar la degradació de l’espai agrari i de minorar els efectes que puguin 

produir les edificacions, el seu ús, i els accessos, serveis i les infraestructures associats sobre 

la qualitat del paisatge.  

 

Article 20.  Prevenció de la contaminació atmosfèrica 

Per evitar la contaminació atmosfèrica de l’entorn s’establiran les següents mesures de 

prevenció. 

 Racionalització del trànsit interior. 

 Compactació dels vials de circulació i de zones d’espera de vehicles. 

 Limitació de la velocitat de circulació interior dels vehicles a 20 Km/h. 

 Manteniment dels vials amb un grau d’humitat suficient per tal d’evitar la formació de 

pols. L’aigua utilitzada per ruixar els vials haurà de ser apta per al rec, per ser retornada 

al medi natural. 

 

Article 21.  Prevenció de la contaminació de les aigües 

Per evitar la contaminació del sòl i dels aqüífers subterranis es prohibeix de forma expressa 

qualsevol tipus d’abocament d’aigües residuals no autoritzades, s’evitaran abocaments 

incontrolats per aportació de materials solubles que generin lixiviats que puguin contaminar 

el nivell freàtic 
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Les places d’aparcament dels vehicles, limitada a l’interior de les naus existents, hauran de 

disposar d’un paviment impermeable per tal d’evitar que possibles vessaments i pèrdues de 

combustibles i olis pugin afectar el sòl o les aigües subterrànies. 

 

Article 22.  Prevenció de la contaminació lumínica 

Caldrà que les instal·lacions d’enllumenat tant interior com exterior compleixin les 

determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el decret que la desplega (Decret 

190/2015, de 25 d’agost).   

Segons el Mapa de la Protecció envers la Contaminació Lumínica elaborat per la Generalitat 

de Catalunya (actualitzat el 2018) l’àmbit del Pla Especial es troba a la Zona E2, de protecció 

alta. 

Es minimitzaran les necessitats d’enllumenat exterior a aquells punts que per raons de 

seguretat sigui estrictament necessari i es mantindran el màxim possible les condicions 

naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, la flora i dels ecosistemes en 

general. S’utilitzarà preferentment il·luminació no permanent que s’activi amb detectors de 

moviment.  

L’enllumenat exterior haurà de complir les prescripcions de l’Annex 2 del Decret 190/2015, 

de 25 d’agost. Igualment el projecte que concreti la implantació de les noves instal·lacions 

haurà de descriure els sistemes d’enllumenat exterior d’acord amb l’Annex 1 de l’esmentat 

decret. 

 

Article 23.  Prevenció de la contaminació acústica 

Es donarà compliment al previst per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, al Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú, aprovat 

definitivament en data 4 d'octubre de 2010, i a l'Ordenança reguladora del soroll i les 

vibracions, aprovada definitivament i publicada al BOP en data 1 de febrer de 2011.  

No es superaran els límits d’emissió de soroll que es determinen en la normativa municipal 

per a la zona de sensibilitat acústica que correspongui. 

A les zones de circulació exterior s’utilitzarà un paviment de material granular, com sauló 

compactat amb graves, que a més de permetre el drenatge contribueixi a l’absorció el soroll 

dels neumàtics. 
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Article 24. Integració paisatgística 

Els objectius i criteris de protecció, gestió i ordenació del paisatge a nivell municipal, es 

defineixen a través del corresponent Catàleg de Paisatge de Catalunya, d’acord amb la Llei 

8/2005, de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i de les Directrius del 

Paisatge que se’n derivin i s’integrin en el planejament territorial. Qualsevol activitat o 

implantació d'usos s'ha de realitzar de manera que es minimitzi el seu impacte negatiu sobre 

el paisatge.  

Donat que en aquest cas les instal·lacions son existents es realitzarà un Estudi d’Impacte i 

Integració Paisatgística per determinar l’impacte visual d’aquestes i valorar les possibles 

actuacions adreçades a minimitzar-ne  l’impacte  paisatgístic. 

En els indrets que sigui necessari, segons determini l’Estudi d’Impacte i Integració 

Paisatgística que acompanya el pla especial,  es crearan pantalles mitjançant l’aplicació d’un 

filtre de material natural sobre la tanca de la parcel·la o barreres de vegetació arbòria o 

arbustiva que impedeixin la visual directa i complerta dels edificis des dels vials públics. 

S’evitarà introduir elements artificials o desproporcionats.  

La vegetació serà autòctona i preferentment de fulla perenne. No es podran utilitzar ni 

espècies exòtiques ni invasores.  

La plantació d'arbres i d'arbustos es farà amb espècies vegetals pròpies de l'entorn geogràfic 

i climàtic de l'àmbit mediterrani, seguint els criteris: tipus d’espècie, característiques dels 

exemplars, densitats de plantació. Es mantindrà la vegetació existent.  

S’adoptaran també criteris de minimització de l’impacte visual en el tractament cromàtic de 

les façanes exteriors dels edificis existents. Les façanes es pintaran amb pigments de colors 

terrosos suaus que s’integrin dins la gama de colors de l’entorn, amb pintura llisa o bé amb 

efectes patinats o texturitzats.  

En cas de reconstrucció de les edificacions es tindrà igualment en compte la selecció dels 

materials d’acabat, les textures i els colors amb criteris d’integració paisatgística en l’entorn. 
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CAPÍTOL V.  EXECUCIÓ I GESTIÓ 

Article 25. Llicències i autoritzacions 

Un cop aprovat definitivament el Pla especial urbanístic i publicat, serà perceptiva la 

tramitació prèvia de la corresponent llicència d’obres i la llicència ambiental.  

Correspon a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’atorgament de les esmentades llicències. 

 

Article 26. Programa de vigilància ambiental 

Es fomentarà, el coneixement i el  respecte per part dels usuaris, dels valors naturals de la 

zona on s’instal·la l’aparcament. Es vetllarà pel seguiment de la documentació ambiental 

aprovada en aquest Pla, i tot el que d’ella se’n deriva.  

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, Maig de 2021 

 

 

 

 

Jordi Coll i Grifoll, 

Arquitecte 
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ANNEX 1 

CONSULTA DESCRIPTIVA I GRÀFICA DE LES DADES CADASTRALS 

 



 Martes , 15 de Septiembre de 2020

08308A039000460000ZB

Polígono 39 Parcela 46

MAS D' EN MATA. VILANOVA I LA GELTRU [BARCELONA]

RÚSTICO

 1992

Agrario

5.051 m2

01/00/01AGRARIO 2.080

02/00/01AGRARIO 2.079

03/00/01AGRARIO 892

   a E- Pastos 00 22.174

   b E- Pastos 00 15.475

42.701 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %
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ANNEX 2 

RECULL FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta d’accés a la instal·lació vista des del camí de Mas Ricart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta d’accés a la instal·lació vista des de l’interior de l’àmbit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de les naus 2 i 3 des del camí, a la cantonada sud-est de l’àmbit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la nau 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista dels mòduls prefabricats. Darrera la Nau 1 i al fons a l’esquerra la caseta d’eines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del paller i  el corral (a la dreta) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la parcel·la  per la banda a la est de la nau 3, mirant cap a la subzona “b” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la parcel·la  per la banda a la oest de la nau 2, mirant cap a la masia Mas Ricart 
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