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1. INTRODUCCIÓ

El present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) s’emmarca en el procediment urbanís c del  Pla
Especial per a l’Adequació de l Masia Alonso de Vilanova i la Geltrú Com a allotjament Rurali es
redacta  per  tal  de  definir  les  actuacions  de  caràcter  ambiental  que  perme n  una  correcta
integració en l’entorn de la proposta.

A tal efecte, dóna con nuïtat al procediment d’avaluació ambiental iniciat amb la presentació
davant l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del Document inicial Estratègic.

Per a l’elaboració del present EAEesparteix dels con nguts del Document Inicial Estratègic i es
completa i modifica segons les determinacions del Document d’Abast emès pel Departament
de Territori i Sostenibilitat el 27/04/2018.  

Així mateix, es prenen en consideració els informes no ficats amb posterioritat a la no ficació
del  esmentat  document  d’abast:  l’Informe  previ  ambiental  estratègic  emès  per  l’Agencia
Catalana de l’Aigua el 4/5/2018, exp. Núm.: UPDH2018001064; i l’Informe d’abast i del grau
d’especificació del eventual estudi estratègic en relació a la Qualitat Acús ca i Lumínica, núm.
d’expedient 2018/T040, emès el13/04/2015 i no ficat el 14/05/2018.

El  16/10/2019, la  Direcció  General  de  Polí ques Ambientals  i  Medi  Natural  va  emetre  la
Resolució per la qual es formula la declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanís c
per a l’adequació de la masia de l’Alonso en allotjament rural, al terme municipal de Vilanova
i la Geltrú (exp. OTAABA20170173). Document en el qual Resol: 

1. Formular  la  declaració  ambiental  estratègica  del  Pla  especial  urbanís c  per  a
l’adequació  de  la  masia  de  l’Alonso  en  allotjament  rural,  al  terme  municipal  de
Vilanova  i  la  Geltrú,  amb caràcter  favorable,  amb  el  benentès  que es  comple  el
Programa  de  vigilància  ambiental  determinant  el  con ngut  i  la  periodicitat  dels
informes de seguiment.

2. No ficar  aquesta  Resolució  a  l’Ajuntament  de  Vilanova i  la  Geltrú  i  a  la  Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

En relació al acord de declaració ambiental Estratègica de  la Direcció General de Polí ques
Ambientals  i  Medi  Natural,  les  modificacions es  s’incorporen al  present  Estudi  Ambiental
Estratègic.

El present EAE es redacta amb l’ objec u d’iden ficar, descriure i avaluar els possibles efectes
significa us en el medi ambient  que potencialment poden derivar-se de l’aprovació del  Pla
Especial per a l’Adequació de la Masia Alonso de Vilanova i la Geltrú com a allotjament rural.
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2. OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ

L'objecte de la proposta és definir les actuacions necessàries per a poder rehabilitar la masia de
l’Alonso, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, i adaptar-la a l'ús de turisme rural en la
modalitat de masia amb un total de 15 places màximes. 

En concret, es preveuen les actuacions següents:

- Adequació dels espais interiors de la masia.
- Col·locació d'una piscina natural com a complement a l'ac vitat d'allotjament.
- Instal·lació d'una tanca metàl·lica a tot el perímetre de la finca.
- Implantació d'una depuradora.

El planejament urbanís c, es regeix pel principi de desenvolupament urbanís c sostenible, el
qual té com a objec u la u lització racional del territori i el medi, amb vista a garan r la qualitat
de vida de les generacions presents i futures. Això comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgís cs, arqueològics,
històrics i culturals.

L’urbanisme  sostenible  ha  de  vetllar  per  la  reducció  de  l'impacte  ambiental  associat  al
planejament, tot millorant  l'eficiència  en l'ús  dels  recursos i  minimitzant  la  producció de
residus.

Els principals objec us ambientals d’aquest pla especials son:

 Objec u 1. Minimitzar l'afecció paisatgís ca, tot integrant l'actuació a l'entorn natural
on s'ubica.  

 Objec u 2. Minimitzar  el  consum  de  sòl  derivat  de  la  implantació  de  serveis
¡instal·lacions associades a l'ac vitat de turisme rural

 Objec u 3. Minimitzar la par cipació de la proposta sobre el canvi climà c i afavorir
l'estalvi de recursos

 Objec u 4. Minimitzar  l'impacte  de  contaminació  acús ca  i  lumínica  derivada  de
l’exercici de l'ac vitat.

 Objec u 5. Donar compliment als objec us de la Carta del Paisatge del Garraf.

 Objec u 6. Donar compliment als Objec us de qualitat paisatgís ca per a la Regió
Metropolitana de Barcelona

 Objec u 7. Minimitzar l’afectació mediambiental dels residus generats

 Objec u 8.  Minimitzar l’afectació a vegetació i fauna terrestre
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A con nuació s’enumeren els objec us ambientals d’aquesta intervenció, desenvolupats pel
corresponents criteris d’intervenció:

OBJECTIU 1.  MINIMITZAR L'AFECCIÓ PAISATGÍSTICA,  TOT INTEGRANT L'ACTUACIÓ A L'ENTORN

NATURAL ON S'UBICA.  
- Millorar la integració en el paisatge dels assentaments humans aplicant objectius  de

qualitat paisatgís ca adients a les diverses pologies de paisatge.
- Preservar  els  terrenys  catalogats  d'hàbitats  d’interès  comunitari  adjacents  a  la

masia,evitant la seva alteració i transformació.
- Donar compliment als criteris paisatgís cs establerts en el Catàleg de paisatge de la

regió metropolitana de Barcelona i a la Carta del paisatge del Garraf.
- Protegir els arbres presents en l’àmbit d'estudi tot prohibint la seva afectació i, en elseu

defecte, garan r el seu transplantament.
- Prioritzar l'ús d’espècies vegetals autòctones, evitant l'ús d’espècies al·lòctones i/o de

caràcter invasor.
- Atendre a les determinacions norma ves expressades en el Pla Especial i Catàleg de

masies i cases rurals de Vilanova i la Geltrú per l'element catalogat Masia de l'Alonso.
- Minimitzar l'exposició visual  de les noves instal·lacions des dels accessos i  miradors

propers. 
- Donar compliment a les determinacions establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març

pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, modificat pel Decret
206/2005, de 27 de setembre.

OBJECTIU 2.  MINIMITZAR EL CONSUM DE SÒL DERIVAT DE LA IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

¡INSTAL·LACIONS ASSOCIADES A L'ACTIVITAT DE TURISME RURAL

- Evitar l'ocupació i transformació de terrenys amb pendents elevades.
- Realitzar un tractament permeable dels accessos i de l'aparcament previst, evitant la

u lització de paviments asfàl cs.
- Abalisar convenientment la zona d'obres per tal d'evitar l'ocupació i afectació de zones

amb interès natural.

OBJECTIU 3.  MINIMITZAR LA PARTICIPACIÓ DE LA PROPOSTA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC I

AFAVORIR L'ESTALVI DE RECURSOS

- Donar compliment als criteris establerts en la "La masia sostenible. Guia prac ca per ala
rehabilitació i la construcció sostenible".

- Incorporar les actuacions definides en el  PAES de Vilanova i  la Geltrú que escaiguin
tenint en compte l’àmbit i la finalitat de la proposta.

- Minimitzar i reduir les emissions de CO2 i d'altres substàncies contaminants.
- Introduir mecanismes d'estalvi d'aigua.
- Millorar  l'aprofitament  dels  recursos  energè cs  renovables,  especialment  energia

hidroelèctrica, eòlica i solar, en un context d'un model energè c eficient i adaptat al
territori.

- Fomentar l'ús de materials de construcció amb un impacte ambiental mínim en el seu
cicle de vida.

- Minimitzar la producció de residus i op mitzar la seva ges ó.
- Mantenir i millorar la biodiversitat i la permeabilitat del territori
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OBJECTIU 4.  MINIMITZAR L'IMPACTE DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LUMÍNICA DERIVADA DE

L’EXERCICI DE L'ACTIVITAT.
- Donar compliment a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra lacontaminació

acús ca, i al seu Reglament de desplegament, el Decret 176/2009, de 1O de novembre.
- Incorporar  les  determinacions  de  la  Llei  6/2001,  de  31  de  maig,  d'ordenació

ambientaldel'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i al Decret 190/2015,
de 25d'agost, de desplegament. 

OBJECTIU 5. DONAR COMPLIMENT ALS OBJECTIUS DE LA CARTA DEL PAISATGE DEL GARRAF.
La Carta del Paisatge, en aquest àmbit, presenta els següents objec us de qualitat paisatgís ca
que  es  prenen  en  consideració,  als  efectes  de  realitzar  actuacions  siques  sobre  camins,
tanques o altres elements que han d'integrar-se amb l'entorn sobre el que s'actua:

2CPGb. Mantenir ac us i sostenibles econòmicament els espais agrícoles inters cials del
Garraf,  així  com  els  elements  caracterís cs  de  les  estructures  parcel·làries  i
funcionals agrícoles i els retalls de vegetació mediterrània.

5CPG. Afavorir l’evolució i la maduració de la vegetació esclerofil·la del Garraf mitjançant
la protecció, la custòdia del territori, la ges ó forestal sostenible, la ramaderia
sostenible i la prevenció d’incendis forestals 

6CPG. Planificar i millorar des d’un punt de vista paisatgís c i ambiental els contactes
entre  les  trames  urbanes,  industrials  i  d’infraestructures  amb  la  vegetació
natural del Garraf 

7CPGa.  Potenciar  la  conservació  dels  masies  de  muntanya  i  edificacions  del  Garraf
mitjançant la realització d’un Pla Especial conjunt amb criteris que afavoreixin la
conservació i alhora la seva reu lització amb usos compa bles que perme n el
seu manteniment econòmic sostenible 

8CPG. Crear una xarxa comarcal de miradors paisatgís cs i d’interpretació geogràfica
que u litzin les fites i fons escènics com a elements-clau iden taris i les conques
visuals per a explicar processos i dinàmiques paisatgís ques 

10CPG.  Inventariar  amb  criteris  unitaris  tots  els  elements  arqueològics,  etnològics  i
arquitectònics lligats a l’agricultura i ramaderia mediterrània del Garraf, amb
especial atenció a la cultura de la pedra seca i la transhumància, i promoure de
manera extensa la seva conservació i restauració mitjançant la inicia va pública
i privada

 12CPGb.  Revaloritzar  els  camins,  incloent  els  camins  ramaders,  com  i neraris
paisatgís cs de coneixement del patrimoni natural i cultural del Garraf 

13CPG.  Integrar  les  ac vitats  extrac ves  mitjançant  processos  de  restauració
paisatgís ca i dotació de noves funcionalitats i usos.

14CPG. Protegir  territorialment els  corredors d’espais  lliures i  agrícoles existents a la
plana del  Garraf  en  el  marc  dels  treballs  de  redacció  del  Pla  Territorial  del
Penedès.

 15CPG. Planificar l’ús públic dels espais lliures de la plana, en compa bilització amb
l’agricultura 

17CPG. Reversió d’espais urbans i urbanitzables a no urbanitzables en el marc del Pla
Territorial del Penedès i recuperació paisatgís ca dels mateixos.

29CPG.  Recuperar  els  rius,  rieres  i  fondos  com  corredors  ecològics  i  estructuradors
paisatgís cs. 

32CPG. Revaloritzar des del punt de vista paisatgís c els arbres monumentals i singulars
de la plana del Garraf.  
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OBJECTIU 6.  DONAR COMPLIMENT ALS OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA PER A LA REGIÓ

METROPOLITANA DE BARCELONA

Atès el grau de protecciópaisatgís ca del àmbit d’aplicació es considera necessari incloure en el
present pla els Objec us de qualitat paisatgís ca i actuacions del Catàleg de paisatge de la
regió  metropolitana de Barcelona adients  a l’abast  i  con ngut de  laproposta,  com son els
següents:

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 1.- Uns paisatges agraris dinàmics i produc us, amb
funcionalitat econòmica, social i ambiental, que preservin els elements culturals i històrics (murs
de pedra seca, barraques de vinya, pous de glaç, recs i canals, etc.) que els doten d’iden tat
pròpia.

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 2.- Uns paisatges naturals i forestals ben ges onats,
amb criteris  produc us viables ecològicament, que compaginin l’ac vitat agropecuària amb
l’accessibilitat  per  a  ac vitats  lúdiques  i  pedagògiques  i  el  respecte  per  l’entorn  natural  i
preparats contra les principals amenaces (incendis, erosió, canvi climà c, espècies invasores…).

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 5.- Un sistema d’i neraris i miradors que afavoreixi la
connec vitat respectuosa entre les ciutats, els espais rurals, els espais naturals i els elements
paisatgís cs  significa us  (miradors,  fonts,  patrimoni  cultural,  elements  amb valor  simbòlic,
etc.), que emfa tzi les panoràmiques més rellevants i que perme  a la població interactuar amb
la  diversitat  de  ma sos  dels  paisatges  urbans,  periurbans,  rurals  o  naturals  de  la  Regió
Metropolitana de Barcelona.

OBJECTIU DE QUALITAT  PAISATGÍSTICA  6.-  Uns  fons  escènics  que  man nguin  els  referents
visuals iden taris de la Regió Metropolitana de Barcelona.

A con nuació es desenvolupen els criteris i les accions dels esmentats objec us d’aplicació que
adients a l’abast i con ngut de la proposta.

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 1

Uns paisatges agraris dinàmics i produc us, amb funcionalitat econòmica, social i ambiental,
que preservin els elements culturals i històrics (murs de pedra seca, barraques de vinya, pous
de glaç, recs i canals, etc.) que els doten d’iden tat pròpia.

CRITERIS Per a als paisatges agrícoles
Criteri 1.1. Conservar i posar en valor els mosaics agroforestals, els camps de conreu i les hortes
com a espais agrícoles d’elevada produc vitat, biodiversitat, valor estè c i interès interpreta u
de lacontribució humana sobre el paisatge.
Criteri 1.2. Mantenir, pel seu gran valor cultural, el caràcter dels paisatges agraris d’elevat valor
Produc u. (…) Plana del Garraf (…),
Criteri 1.4. Vetllar pel manteniment de l’agricultura al voltant dels espais naturals protegits, que
permet establir franges de transició i connec vitat.
Criteri 1.5.  Procurar que els horts de la Regió Metropolitana de Barcelona, especialment els
definits en l’objec u de qualitat paisatgís ca 1 (capítol 13), es guin en emplaçaments adequats
i  fora  d’àmbits  de  risc,  nguin  una ordenació  adaptada  al  lloc  i  una imatge cuidada,  s’hi
minimitzi  la presencia d’elements construïts (casetes, tanques) sense u litzar-hi materials de
rebuig i s’hi compa bilitzi la producció per a l’autoconsum amb ac vitats de caràcter social,
lúdic o educa u.
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Criteri  1.6.  Potenciar  les  actuacions  de  custòdia  del  territori  i  la  par cipació  de  les
administracions  municipals,  especialment  en  els  paisatges  establerts  en  el  criteri  1.2.  Així
mateix,  fomentar  estratègies  d’ajuda  al  manteniment  de  les  ac vitats  agràries  pròpies
d’aquests paisatges agraris quan sigui possible.
Criteri  1.8.  Donar  valor  afegit  als  productes  primaris  d’aquestes  zones  (el  vi,  el  pèsol,  la
maduixa, la carxofa, el préssec i els productes d’horta), mitjançant estratègies de valorització
del paisatge i de diferenciació de la producció.
Criteri 1.9.  Respectar la xarxa hidrogràfica natural i els camins i minimitzar els moviments de
terra i l’eliminació de vegetació en els projectes de transformació agrària de gran abast.
Criteri  1.10.  Facilitar  l’accés  als  paisatges  dels  mosaics agroforestals  i  agraris,  que han de
mostrar-se a la població de la Regió Metropolitana de Barcelona com un paisatge atrac u,
obert i acollidor, que convidi a la descoberta. En aquest sen t, cal mantenir els camins agrícoles
i facilitar-ne l’aprofitament com a i neraris turís cs i de promoció i la senyalització, si escau
senyalitzar-los. Cal tenir en compte, sobretot, els i neraris i miradors definits en l’objec u de
qualitat paisatgís ca 5 (vegeu capítol 13).
Criteri  1.13.  Posar en valor les construccions rurals tradicionals per la seva contribució a la
creació i la preservació de la iden tat cultural tant dels paisatges ordinaris i quo dians com dels
paisatges més excepcionals i representa us.
Criteri  1.15.  Delimitar  i  preservar  el  domini  públic  dels  camins  tradicionals  que ar culen el
territori:  camins  rals,  camins  ramaders,  camins  de  ronda,  etc.  Aquests  elements  són  un
patrimoni  històric  que  explica  la  lògica  de  la  distribució  territorial  dels  assentaments  i  els
elements  patrimonials  i  que  en  permet  la  interconnexió,  i  convindria  incorporar-los  al
planejament urbanís c, ja sigui al pla d’ordenació urbanís ca municipal  o a un pla especial
urbanís c, per regular-ne la conservació.
Criteri 1.16. Procurar que els catàlegs de masies i cases rurals dels municipis integrin les que es
troben  a  les  zones  definides  en  l’objec u  de  qualitat  paisatgís ca  1  (vegeu  capítol  13)  i
cons tueixen patrimoni edificat de valor, a par r d’un criteri que ngui en compte la seva vàlua
en relació amb el conjunt.
Criteri 1.17. Prioritzar la reu lització o rehabilitació d’edificacions existents a l’hora d’instal·lar
equipaments o serveis d’ús públic com cases de turisme rural, centres d’interpretació o altres
usos. A més, sempre que sigui possible concentrar-los a prop dels nuclis de població o en altres
punts estratègics que garanteixin la mínima afectació al paisatge.
Criteri  1.18.  Preservar  i  difondre  el  patrimoni  intangible  vinculat  als  paisatges  agraris
tradicionals (per exemple les tècniques tradicionals de treball de la terra, els contes, les cançons
o la pintura de paisatge).
Criteri 1.19.  Promoure el coneixement i el gaudi de la dimensió social, històrica, espiritual i
simbòlicadel  patrimoni  arquitectònic i  dels  elements i  espais  iden ficats en el  mapa 7 de
valors històrics i el mapa10 de valors simbòlics.

Per a les noves construccions en sòl no urbanitzable agrícola
Criteri 1.20.  Evitar situar construccions d’alt impacte visual (per causa de la seva dimensió,
formao color) a prop dels  elements del patrimoni  històric o que n’alterin nega vament la
visió.
Criteri 1.21. Minimitzar les construccions en sòl no urbanitzable en els espais agraris d’elevat
valorproduc u  (…)  Plana  del  Garraf,(…)  en  els  espais  inclosos  en  el  mapa  9,  de  valors
produc us,i en els espais agrícoles singulars (…).
Criteri  1.22.  Promoure  la  integració  paisatgís ca  de  les  construccions  i  instal·lacions
associades ales explotacions agràries –magatzems, granges, coberts, sitges, dipòsits, femers,
etc.– i vetllar perl’adequada elecció de la localització, la correcta inserció en l’emplaçament i
el disseny adequat delconjunt.
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Criteri 1.23. Procurar que els estudis d’impacte i integració paisatgís ca siguin elaborats pels
equipsredactors  del  projecte  i  que reflecteixin  el  procés  d’integració  paisatgís ca  que ha
acompanyat ladefinició progressiva de la proposta i la atenció prestada a les caracterís ques
del lloc.

Altres criteris que s’han de tenir en compte enrelació amb elements estructurals del paisatge
quan es construeixen edificacions aïllades en sòl nourbanitzable són:
334

- Xarxa de camins: vetllar pel seu manteniment i  millora i per la compa bilitat entre
usos  agrarisi  usos  públics.  Evitar  l’obertura  de  camins  nous  a  menys  que  es gui
jus ficat  per  donar  viabilitata  les  explotacions  agràries  i,  en  tot  cas,  respectar  la
topografia i  l’estructura  parcel·lària  i  evitarquan  sigui  possible  impermeabilitzar  el
ferm.

- Xarxa de drenatge natural i canals de rec: vetllar pel seu manteniment, millora i per
lacompa bilitat entre usos agraris i usos públics.(…)

- Separacions  topogràfiques,  de  vegetació  i  marges  de  pedra  seca  entre  conreus  i
parcel·les:vetllar  pel  seu  manteniment  i  millora.  Respectar  els  materials  i/o  la
vegetació del lloc si se’nconstrueixen de noves.

- Estructura  parcel·lària:  vetllar  pel  seu  manteniment  i  evitar  processos  intensos  de
fragmentaciói/o concentració. Si s’ha de modificar la parcel·lació per mo us vinculats
a la viabilitat de l’explotacióagrària i,  sempre que sigui possible, respectar la xarxa
hidrogràfica i de camins, minimitzar elsmoviments de terra, l’eliminació de vegetació i
la  construcció  de  tanques,  optant  per  pologiestradicionals  quan  siguin
imprescindibles.

- Construccions i edificacions de pedra seca: vetllar pel seu manteniment i millora, així
comper  l’inventari  i  inclusió  dins  dels  catàlegs  de  béns a protegir  dels  POUM dels
elements mésrellevants.

Criteri  1.25.  Prioritzar  l’estratègia  d’harmonització  per  als  nous  projectes  d’edificacions
aïllades, aixòés, la integració en el paisatge amb un resultat posi u o com a mínim neutre pel
que fa a la seva qualitat.
Les  estratègies  d’ocultació  (com ara  instal·lar  pantalles  arbrades,  sempre amb espècies  i
patrons  deplantació  propis  del  lloc)  són  les  indicades  quan  no  es  pot  assolir  un  grau
acceptable d’harmonització.
Només  excepcionalment  es  pot  optar  per  l’estratègia  de  monumentalització  quan,  per
l’elevada qualita ormal i per la singularitat del nou element a construir i/o la seva significació
social, aquest hagi de passara ser un component principal del paisatge.
Criteri  1.26.  Evitar els terrenys amb major pendent. Al realitzar les esplanacions,  procurar
evitarl’aparició  de  murs  de contenció  de terres  de gran altura  i  salvar  preferentment els
desnivells ambtalussos de terra natural amb pendents que perme n la revegetació. Per tal de
minimitzar l’impactevisual, convé evitar edificacions lineals de gran longitud que requereixen
la creació de grans plataformeshoritzontals  que acumulen en els seus extrems importants
diferències  de  cota entre el  terreny  naturali  el  modificat;  en aquests  casos,  és  preferible
esglaonar o descompondre l’edificació en diversoselements simples ar culats.

ACCIONS
Acció 1.1. Realitzar estudis de les caracterís ques i l’estat de conservació de les construccions
ruralstradicionals  per  promoure’n  si  escau la  rehabilitació  i  la  possible  conversió  a altres
ac vitats permantenir i millorar la imatge i l’aprofitament d’aquests elements com a part del
sistema econòmic iturís c de la regió.
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Acció  1.2.  Preveure  actuacions  de  recuperació  de  l’entorn  proper  (500-1.000  m)  de  les
edificacionsaïllades del patrimoni històric quan es gui en males condicions.
Acció  1.3.  Adoptar  la  guia  d’integració  paisatgís ca  de  construccions  agràries  del
Departament deTerritori i Sostenibilitat, i incorporar els criteris culturals, històrics i pològics
inherents a l’àmbit.
(…)

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 2

Uns  paisatges  naturals  i  forestals  ben  ges onats,  amb  criteris  produc us  viables
ecològicament,que compaginin l’ac vitat agropecuària amb l’accessibilitat per a ac vitats
lúdiques ipedagògiques i el respecte per l’entorn natural i preparats contra les principals
amenaces(incendis, erosió, canvi climà c, espècies invasores…).

CRITERIS
Criteri 2.1. Procurar que els espais naturals alberguin una vegetació i una fauna pròpies del
dominibiogeogràfic que els correspon.
Criteri 2.2. Vetllar pel manteniment de l’agricultura al voltant dels espais naturals protegits,
que permetestablir franges de transició i connec vitat.
Criteri  2.3.  Vetllar  pel  correcte  tractament  de  les  zones  de  contacte  entre  el  sòl  urbà o
urbanitzablei els paisatges naturals o forestals,  per protegir  les dinàmiques naturals de la
pressió urbanís ca(…).
Criteri 2.4. Protegir la biodiversitat i fomentar la connec vitat del sistema d’espais naturals,
ja que quanaquests espais es troben isolats poden veure compromesa la seva funcionalitat
ecològica.
Criteri 2.5. Buscar models d’ordenació i fórmules urbanís ques que perme n relligar o donar
de  con nuïtat  als  espais  verds  urbans  (parcs,  places,  passeigs,  etc.)  respecte  dels  espais
obertscircumdants.

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 5
Un sistema d’i neraris  i  miradors  que  afavoreixi  la  connec vitat  respectuosa entre les
ciutats,els espais rurals,  els espais naturals i  els elements paisatgís cs significa us, que
emfasitzi les panoràmiques mésrellevants i que perme  a la població interactuar amb la
diversitat  de  ma sos  dels  paisatgesurbans,  periurbans,  rurals  o  naturals  de  la  Regió
Metropolitana de Barcelona.

CRITERIS
Criteri 5.1. Facilitar l’accés dels ciutadans als llocs on la percepció del paisatge és més àmplia
i suggerent i la interacció, més fàcil i immediata: els miradors i els i neraris paisatgís cs.
Criteri  5.3.  Evitar,  en la mesura del  possible,  l’ar ficialització  innecessària dels  miradors i
i neraris  situatsen  espais  oberts.  Fomentar  les  intervencions  mínimes,  acurades  i
respectuoses amb l’entorn.
Criteri 5.4. Evitar la presència en primer pla d’elements que impedeixin i distorsionin les vistes
desdels  miradors  i  i neraris  (torres  elèctriques,  aerogeneradors,  instal·lacions  industrials  i
construccionsdiverses). Inventariar aquests elements i precisar estratègies d’harmonització,
mimesi/ocultació o, finsi tot, supressió.
Criteri 5.5. Tenir especial cura dels miradors i i neraris més accessibles, dels que es troben en
elsespais periurbans i dels camins de ronda marí ms.
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OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 6
Uns  fons  escènics  que  man nguin  els  referents  visuals  iden taris  de  la
RegióMetropolitanade Barcelona.

Criteri 6.1. Facilitar als ciutadans la contemplació i la interpretació de les vistes panoràmiques
mésrellevants.

OBJECTIU 7. MINIMITZAR L’AFECTACIÓ MEDIAMBIENTAL DELS RESIDUS GENERATS

- Evitar les actuacions que compor n obres innecessàries que comporten gran emissió
de residuis.

- Fer un tratament responsable dels residus generats per l’ac vitat

OBJECTIU 8. MINIMITZAR L’AFECTACIÓ A VEGETACIÓ I FAUNA TERRESTRE

- Minimitzar les actcaions que puguin comportar alteracions en la conducta de la fauna
afectada per l’ambit.

- Protegir les pinedes mediterranies del trànsit innecessari.
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3. ABAST I CONTINGUT DEL PLA O PROGRAMA PROPOSAT I DE LES SEVES 
ALTERNATIVES VIABLES

3.1. DEFINICIÓ DEL PROJECTE I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES

3.1.1 UBICACIÓ DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE LES PREEXISTÈNCIES

L'àmbit territorial del pla especial, el qual es descriu al plànol de situació A-01 del pla especial,
correspon amb la finca situada amb accés des del Camí de la Masia Alonso s/n 08800 - Vilanova i
la Geltrú (Barcelona) i que correspon amb l’agrupació de parcel·les formada pels immoblesamb
les referències cadastrals  000443200CF96E0001FB i  08308A007000180001XA,  en quant  a les
edificacions;i  les  referències  08308A007000180000ZP,  08308A007000150000ZY  i
08308A006000120000ZP com a parcel·les.

L’àmbit del Pla Especial es troba situat a l’àmbit del paisatge de la Plana del Garraf segons la
definició de la Carta del Paisatge del Garraf i a la unitat del paisatge Garraf.

F1. Ubicació de l’àmbit a la Plana del Garraf (font: Carta del Paisatge del Garraf)

La finca de la masia de l'Alonso està situada a la part nord del terme municipal de  Vilanova i la
Geltrú adjacent a la l'autopista C-32, i dins l’àmbit delimitat per aquesta, la carretera C-15 que
uneix l'autopista amb el municipi i la carretera C-31. S’accedeix des de la primera sor da de la C-
15, direcció Vilafranca del Penedès, agafant el camí Molinant, un cop passada la masia d’en
Samà, a ma esquerra es troba el camí de l'Alonso, que puja en direcció nord fins arribar a la
masia de l'Alonso.
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En relació amb el sistema d’espais oberts de caràcter preven u, l’àmbit de la proposta està
considerat com sòl d’alt valor agrícola, com determina l’annex III del Informe de Sostenibilitat
Ambiental del Pla territorial metropolità de Barcelona, com es pot veure en el següent plànol:

F2. Mapa dels Espais de prevenció preven va de l'àmbit de Vilanova i la Geltrú.

El conjunt de l'edificació consta de la masia original de planta baixa més planta pis i sotacobert,
amb una coberta a dues aigües amb diferents volums  adossats d'igual o menor alçada, els quals
fan d'habitatge o d'estables. Gairebé totes les cobertes són de teula àrab, excepte una d'un
volum auxiliar que és de fibrociment.  

     
F3 F4.- Arribant a la masia pel camí de mas Alonso i una vista del fondo de Santa Magdalena. (Font:
inventari del inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental Vilanova i la Geltrú)

El conjunt està envoltat de camps de conreu i vinyes d’alt valor paisatgís c. La Masia està situada
al costat d’un espai boscós cons tuït per un hàbitat d'importància comunitària (HIC), les pinedes
mediterrànies.  Aquest  espai  cons tueix  un  corredor  que  connecta  la  part  PEIN(Pla  d’Espais
d’Interès Natural) de Vilanova i la Geltrú amb l'espai agrari de la Piera i Santa Magdalena de gran
importància paisatgís ca.

P. 16| DANIEL SANGÜESA GÓMEZ, ARQUITECTE  – c/ Josep Coroleu 9, B - 08800 Vilanova i la Geltrú (BCN) danielsanguesa@coac.net



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC – PE ADEQUACIÓ DE LA MASIA ALONSO DE VILANOVA I LA GELTRÚ COM A ALLOTJAMENT RURAL / v.0

F5.- El mas és envoltat per una massa boscosa de pineda mediterrània. (Font: inventari del inventari del
patrimoni històric, arquitectònic i ambiental Vilanova i la Geltrú).

3.1.2. BIODIVERSITAT I PATRIMONI NATURAL

Pel que fa a la biodiversitat i patrimoni natural, l’àmbit del Pla Especial no es troba afectat per
cap espai  natural ni  de protecció  pel  planejament  sectorial, però un part dels terrenys resten
catalogats com d'interès comunitari,  pinedes mediterrànies adjacents a l'àmbit d'actuació.

F6.- Zones de pinedes mediterrànies (elaboració pròpia a par r de Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari)

Tanmateix, es considera com un element rellevant la presència arbòria en l'entorn de la masia i,
en especial, la vinculada als marges agrícoles.
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En relació amb  la fauna, l’àmbit no forma part de cap àrea d'interès faunís c i/o florís c, però
forma  part  de  l'atea  de  distribució  de  les  especies  de  rapinyaires  següents:  Miniopteros
schreibersii, Myo s myo s, Rhinolophusferrumequinum i Rhinolophushipposideros.

3.1.2. CLASSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT

El pla especial pretén rehabilitar la Masia Alonso per tal d’adequar-la a l’ac vitat d’allotjament
rural,  en  modalitat  de  masia,  respectant  i  conservant  els  seus  valors  arquitectònics  i
paisatgís cs. 

El Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú
(Text  refós  2015),  ja  preveu com usos permesos Habitatge,  Hotel  Rural,  espai  per Lleure i
Restauració (Veure Fitxes del Pla Especial i Catàleg de Masies al Annex 1).

3.1.3. PARÀMETRES URBANÍSTICS

Segons la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, 29 de juny de
2001, l’àmbit d’actuació del pla està qualificat com sòl no urbanitzable,  (clau 18b), Zona de sòl
agrari de valor paisatgís c). 

No s’estableixen paràmetres específics per a l’ocupació ni edificació diferents als establerts al
POUM,  ja  que  la  actuació  es  regeix  pel  principi  de  mínima  intervenció  i  es  segueixen les
indicacions marcades al  Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals. Per tant, es manté la
volumetria  original  i  de  totes  les  construccions  que  l'envolten,  respectant  l’harmonia  del
conjunt arquitectònic i paisatgís c.

S’han aplicat criteris de desenvolupament sostenible per a totes les actuacions, conjuminant les
necessitats funcionals  amb la preservació dels recursos naturals dels valors paisatgís cs.

3.1.4. HIDROLOGIA I RISCOS NATURALS.

El terreny de la Masia Alonso es el punt de unió entre el polígon industrial Sector Marqués i la
urbanització Torre del Veguer. La topografia d'aquest terreny és la d’una zona de pe ta vall amb
pendents suaus amb un franja central de conreus flanquejada per dues masses forestals que la
separen visualment tant del polígon com de la urbanització. Està situada entre les masies de
Samà i el corral de Carro, en el fondo de Santa Magdalena. 

Les lleres públiques més destacades d’aquest municipi són el torrent d’en Parellada, el torrent
de la Piera, el torrent de la Pastelera, el torrent de Sant Joan i el torrent de Santa Maria.

L’àmbit del present pla especial es troba a més de 500 metres del torrent d’en Parellada i el
torrent de la Piera.
Els  terrenys no són inundables i no es tracta de cap zona de risc per a la seguretat ni per al
benestar de les persones.
No es fan obres que contradiguin l’ar cle 5 del TRLA.
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3.1.4. RISC D’INCENDIS.

Risc d’incendi  Segons la cartografia Mapa de perill bàsic d'incendi forestal del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’àmbit d’actuació es veu afectat
per una zona drisc alt d’incendis que correspon amb la la part on hi la presència de les pinedes
mediterrànies. determina que les zones de major biomassa que es troben dins l’àmbit d’estudi i
en el seu entorn més immediat (les zones arbrades i arbus ves) són les que tenen un risc Alt o
Molt Alt de pa r un incend

F7. Mapa de perill bàsic d'incendi forestal

Esà previst un tractament dema de brostejat per a reduir la biomassa en aquests terrenys i, per
tant, el risc d’incendi, mitjançant una franja exterior de protecció de 25 m d’amplada al voltant
de la masia, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada.

3.1.5. SANEJAMENT I ABASTAMENT

La masia ja disposa d’instal·lació d’abastament d’aigua i d’electricitat. 

S’ha previst la construcció d’una piscina natural com a complement de l'ac vitat d'allotjament,
situada en front del pa  mes interior que forma la masia amb accés des d’aquest pa . Es
construirà aprofitant el desnivell amb els camps de conreus per fer d’element integrador del
paisatge afavorint una con nuïtat entre aquests nivells.
La piscina natural és una piscina que u litza un sistema de depuració natural per mantenir la
qualitat de l'aigua en lloc d'u litzar productes químics. Per aconseguir aquest objec u s'u litzen
plantes subaquà ca i aquà ques que són les que oxigenen i depura l'aigua. 

El  volum previst  és de 15.000 litres  amb un consum d’aigua es mat de 60 litres/setmana
(durant es u) i de 20 litres/setmana (durant la resta de l’any).
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En relació a la disponibilitat d’aigua  potable, segons informe de l'Agència Catalana de l’Aigua,
es consulta el document del Pla Sectorial d’Abastament d’Aigües de Catalunya, i es comprova
que no presenta problemes de quan tat de recurs.

Per  al  sanejament,  com  és  una  finca  rús ca  amb  edificació  aïllada  no  hi  ha  xarxa  de
clavegueram, per la qual cosa s’instal·larà una depuradora filtrant per l’abocament domès c
per a ús de turisme rural,  amb la capacitat suficient per als ocupants de l’allotjament rural
previst. La seva situació es senyala als plànols del pla especial. 

Està prevista una depuradora intel·ligent de Oxidació Total, la depuració s'efectua en un dipòsit
d’una  sola  càmera,  el  volum és  de 6500L, amb un volum per  dia  de  1350l  /dia.  Quan al
manteniment es farà un buidatge anual dels fangs i es prendran mostres d’aigua depurada un
cop a l’any. Els filtres s’hauran de subs tuir segons les especificacions del fabricant perquè es
pugui garan r la qualitat de l’aigua depurada.

   F8. Situació de la piscina natural i la instal·lacio de sanejament.

3.1.6.ACCESSIBILITAT I APARCAMENT

L’accés es realitza a través del camí de l’Alonso (o camí de la Masia Alonso)  camí de terra
existent,  al  qual  s'accedeix  des  del  camí  Molinant  (avinguda  de  la  Torre  del  Veguer),  que
connecta amb la C-15. 
El camí es troba en bon estat de conservació i arriba fins a l’entrada de totes les construccions
de  la  masia.  El  camí  te  una  longitud  de  470m  (des  del  camí  Molinant)  i  una  amplada
d’explanació de 3-4'5m, amb una amplada de calçada de 3-4m. A més, disposa de quatre zones
de major amplada (>6m) per a facilitar cruament de vehicles, situades a menys de 100metres
entre cada una d’elles. La pendent longitudinal màxima és menor al 10%  y la transversal es de
entre el 1’5 i 3%.  El radi mínim de les corbes es superior a 10men tot el traçat.
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Quant al trànsit previst, l’ocupació màxima serà d’un màxim de 15 persones a l’allotjament
rural (7 habitacions dobles i una d'individual), per cobrir les 15 places màximes segons el Decret
183/2010.  En  conseqüència,  s´ha  es mat  un  màxim  de  10  vehicles  incloent-hi  els  dels
masovers. 
De cara a les tasques de manteniment i subministrament no es preveu en cap cas el trànsit de
vehicles d’alt tonatge.

Així doncs es considera que les condicions del camí son suficients per a l’ús des nat i que no es
preveu cap intervenció de traçat ni dimensions. Tan sol es faran tasques de manteniment i
reparacions, amb els mínims moviments de terres amb la periodicitat inicial prevista de 3-4
anys. Aquest manteniment respectarà la traça actual  i   es realitzarà amb paviments tous
(terra, sauló piconat, grava pe ta, tot-u, etc.).

F9.Disposició del camí d’accés existent i de l’àrea d’aparcament prevista.

La zona des nada a l’aparcament disposarà de unes 10 places aproximadament i està situada al
costat est del camí d'entrada, envoltat de vegetació per a protegir la visió dels cotxes (veure
plànol AI-01) Ell disseny d’aquest espai es fa amb criteris d’intervenció mínima, op mitzen la
seva  distribució.  El  paviment  que  es  disposi  (en  cas  que  sigui  necessari  donat  l’estat
consolidat  actual  de  la  plataforma)  haurà  de ser  tou i  permeable a  l’aigua (terra,  sauló
piconat, grava pe ta, tot-u, etc.).

La zona d‘aparcament aprofita una plataforma de terreny consolidada, de 350m2 ,amb unes
mides de 26md’amplada i 14m de profunditat, i que té un pendent entre 1-3% que permet el
drenatge amb facilitat. 

Malgrat  que  inicialment  no s’hi  ha  previst  arbrat  ni  vegetació  de  nova implantació,  tot  el
perímetre de la zona d’aparcament disposa d’uns marges de vegetació espontània i autòctona,
la qual es preservarà i s’afavorirà el seu creixement per tal de reduir encara més el possible
impacte visual de la visió del cotxes.
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F10. Accés Camí l’Alonso    F11. Imatge camí l’Alonso

F12. Imatge camí l’Alonso    F13. Imatge camí l’Alonso

F14. Accés a zona d’aparcament    F15. Zona prevista per a l’aparcament
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3.1.7. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

L’entorn  Rural  és  molt  sensible  ala  contaminació  lumínica.  Tot  i  que  no  es  preveuen
instal·lacions  d’enllumenat  de  gran  envergadura  caldrà  que  s’actuï  respectuosament  i  es
minimitzi el seu impacte i s’actuï amb criteris de mínima intervenció.

Actualment,  segons  el  mapa  de  protecció  envers  la  contaminació  lluminosa,  aprovada  pel
DMAH el 19 de novembre del 2007, estableix el nostre àmbit com zona E2, protecció alta, zona
no urbanitzable del planejament urbanís c que no pertany al grup de zones protegides E1.

F16. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa, 2007

F17. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa, 2007
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No s’ha previst enllumenat exterior, més enllà de les llums bàsiques a l’exterior de  la Masia i
dels accessos a cadascuna de les construccions. En tot cas el seu ús no està previst durant l
´horari nocturn.

Tot l’enllumenat exterior que s’hi instal·li complirà amb el Decret 190/2015 on es concreta les
diferents caracterís ques de les instal·lacions en funció de l’ús al qual es des na l’enllumenat,
per tal que el seu disseny respongui a criteris coherents i racionals.

Els llums que s’u litzaran són les que emeten majoritàriament radiacions visibles per a l'ull
humà i, entre elles, les de menor impacte ambiental sobre els ecosistemes; per tant, cal u litzar
llums que eme n llum majoritàriament en l'espectre dels grocs i limi n l'emissió de llum en
l'espectre proper dels blaus.

Els  llums  compliran  amb el  percentatge de radiacions  electromagnè ques  que  estableix  el
Decret.  En  el  cas  de  no  poder  jus ficar  documentalment  el  percentatge,  s'accepten  les
equivalències amb les temperatures de color descrites a la taula 1.

Totes les llums que s'instal·lin en l'enllumenat exterior seran de classe d'eficiència energè ca A,
A + o A ++ i compliran amb les restriccions de mercuri de les direc ves de la Unió Europea, amb
l'excepció de les làmpades instal·lades en naixements de seguretat, senyals i anuncis lluminosos
i en l'enllumenat nadalenc.Es complirà Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'eficiència energè ca en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves
instruccions tècniques complementàries.

Taula 1.- Temperatures de color admeses.*

A més, pel que fa a les llums LED, cal complir amb els requeriments tècnics exigibles per a llums
amb tecnologia LED d'enllumenat exterior publicats pel CEI i IDAE.

Els llums a emprar, en funció de l'horari d'ús i de la zona de protecció contra la contaminació
lumínica en el qual estan ubicades, són les següents:

En els llums es limitarà el percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst), es 
a dir, el percentatge de llum que es emès cap al cel respecte del flux de llum total emès pel 
llum. 
Els límitsd’FHSinst son els següents:

Taula 2.- Límits d’FHS inst en funció del grau de protecció lumínic.*
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F18.1. Criteris de fluxos d’enllumenat exterior*

F18.2. Criteris de fluxos d’enllumenat exterior*

(*) Font: Prevenció de la contaminació lumínica – 
Departament de Territori i Sostenibilitat de La Generalitat de Catalunya

No està previst cap element d’enllumenat exterior ornamental.

3.1.8. OCUPACIÓ DEL SÒL

Respecte de l’ocupació del sol només es faran les intervencions puntuals de l’aparcament i la
piscina.

F19. Terrenyns suscep bles de presentar pendents superiors al 20%

La zona d‘aparcament aprofita una plataforma de terreny consolidada, de 350m2,amb unes
mides de 26m d’amplada i 14m de profunditat, i que té un pendent entre 1-3% que permet el
drenatge amb facilitat. No es preveu cap moviment de terres, ja que el terrny es troba en prou
bones condicions per l’ús des nat i  ja és tou i filtrant. Únicament, es farà el tractament de
manteniment que demani la intensitat del seu ús i el seu deteriorament. 
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La super cie associada a la piscina serà de uns 60m2, la seva ubicació es fa al’area més baixa de
la parcel·la, fora de l’afectació dels pendents superios al 20%.El volum de moviments de terres
previst correspon a la seva excavació que s’es ma en  uns 70 m3.

Pel que fa a la permeabilitat del terreny, els tractaments actuals o futurs (de manteniment) tan
als camins com a l’aparcament es faran am paviments tous filtrants tractaments de las zones
afectades, per tant, no es preveu cap pèrdua de permeabilitat. 

En  el  cas  de  l'àrea  de  la  piscina  l'àrea  ocupada  serà  inferior  a  60m2,  una  super cie  poc
significa va, especialment quan està rodejada de un àrea d'enjardinament natural autòcton
d’alta permeabilitat.

3.2.  ALTERNATIVES ESTUDIADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

3.2.1. ALTERNATIVES  ESTUDIADES 

ALTERNATIVA ZERO

L’alterna va zero implica la no realització de cap actuació, és a dir, mantenir l’àmbit tal i com
es troba actualment.

El principal inconvenient de l’alterna va zero és que no es pot realitzar l’ac vitat d’allotjament
turís c com a hotel rural.  

D'altra banda, la Masia està infrau litzada i ja té mancances en el seu manteniment, aquest fet
implica  que  es  vagi  degradant  amb  el  temps.  La  no  posada  en  valor  d’aquest  immoble
mitjançant un ús permet la  pèrdua progressiva d’interès en la seva conservació i  en la de
l’entorn.

La  no  intervenció  suposaria  una  intensificació  del  deteriorament  de  totes  les  seves
construccions i infraestructures i per tant un pèrdua progressiva de bona part dels seus valors
paisatgís cs i agraris.

No realitzar cap pla especial deixaria sense desenvolupar les degudes mesures de protecció
específiques dels elements de l’entorn natural amb valor natural i paisatgís c.

D’altra  banda,  la  manca d’us  no permetrà l’actualització de les  instal·lacions obsoletes tan
d'il·luminació com tèrmiques.

ALTERNATIVA 1

Aquesta alterna va és la que proposa el pla especial que es presenta i que pretén implantar
l'ac vitat d’allotjament rural en forma d’hotel rural en modalitat de Masia.
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És  l'alterna va  que  s'ha  considerat  més  viable  mediambientalment,  ja  que  aprofita  les
construccions existents mitjançant  la  seva rehabilitació i  fa  una actuació mínima als  espais
exteriors respectant l’entorn paisatgís c.

És compa ble urbanís cament, ja que el planejament vigent permet l’ús al qual es vol des nar 
i contribueix a posar en valor aquest àmbit sota la protecció paisatgís ca amb una ac vitat
compa ble i sostenible.

L’ocupació del sòl que fa és de baix impacte, ja que només actuarà a la zona d’aparcament i
l'àrea de la piscina, i els tractaments dels paviments seran tous i filtrants.

Pel que fa a la resta d’instal·lacions son les mínimes necessàries per als funcionament de la
masia i de la seva ac vitat proposada.

ALTERNATIVA 2

Aquesta  alterna va  seria  alterna va  de  la  construcció  d’una  edificació  nova  per  acollir
l’ac vitat  d’allotjament  rural.  Implicaria  enderrocar  les  construccions  an gues  per  tal  de
subs tuir-les  fent una construcció moderna amb totes les qualitats de la nova construcció.

Aquesta opció és la més invasiva i menys respectuosa amb l’entorn cultural i paisatgís c. Els
valors  paisatgís cs  i  patrimonials  es  veuen  clarament  afectats  al  desaparèixer  l’element
principal organitzador d’aquest àmbit. Amb ell desapareix bona par de les raons perla qual està
catalogat i es vol preservar. 

A més té un impacte directe en les emissions de CO2 per la construcció i per la generació de
residus de la construcció. Les emissions de CO2 del procés de l’obra, son de molta més en tat
que les necessàries per una obra de rehabilitació,  tant pel procés de l’obra com per la petjada
de carboni dels materials de l’obra.

Respecte a la resta d’intervencions ndria els mateixos serveis que la proposta 1. 

3.2.2. CRITERIS DE SELECCIÓ

L’elecció dels criteris de selecció s’ha dut a terme contemplant el compliment del sobjec us i
criteris ambientals de la planificació en cadascuna de les alterna ves considerades. 

En  relació  als  criteris  establerts,  s’ha  determinat  que  la  importància  sobre  l’afectació  al
paisatge natural i la integració en el medi que l'envolta son els criteris dominants. Per aquest
mo u s’ha ngut especial cura en l’adaptació del projecte al medi natural preexistent així com
a  la  importància  paisatgís ca  de  l’àmbit  i  la  seva  necessitat  de  conservació  per  tal  de
comprendre el territori.
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CRITERI DESCRIPCIÓ

1.

Minimitzar l'afecció 
paisatgís ca, tot integrant 
l'actuació a l'entorn natural on 
s'ubica.

- Millorar la integració en el paisatge.
- Preservar  els  terrenys  catalogats  d'hàbitats  d’interès

comunitari.
- Prioritzar l'ús d’espècies vegetals autòctones.
- Atendre a les determinacions norma ves expressades en

el  Pla  Especial  i  Catàleg  de  masies  i  cases  rurals  de
Vilanova  i  la  Geltrú  per  l'element  catalogat  Masia  de
l'Alonso.

- Minimitzar l'exposició visual de les noves instal·lacions. 
- Donar compliment a les determinacions de les  mesures

de prevenció d'incendis forestals.

2.

Minimitzar el consum de sòl 
derivat de la implantació de 
serveis ¡ instal·lacions 
associades a l'ac vitat de 
turisme rural

- Evitar  l'ocupació  i  transformació  de  terrenys  amb
pendents elevades.

- Realitzar  un  tractament  permeable  dels  accessos  i  de
l'aparcament previst,  evitant la  u lització de paviments
asfàl cs.

- Abalisar  la  zona  d'obres  per  tal  d'evitar  l'ocupació  i
afectació de zones amb interès natural.

3.
Minimitzar la par cipació de la 
proposta sobre el canvi climà c 
i afavorir l'estalvi de recursos.

- Donar compliment als  criteris  per a la rehabilitació i  la
construcció sostenible".

- Incorporar  les  actuacions  definides  en  el  PAES  de
Vilanova  i  la  Geltrú  que  escaiguin  tenint  en  compte
l’àmbit i la finalitat de la proposta.

- Minimitzar i  reduir  les  emissions  de  CO2  i  d'altres
substàncies contaminants.

- Introduir mecanismes d'estalvi d'aigua.
- Millorar  l'aprofitament  dels  recursos  energè cs

renovables, especialment energia hidroelèctrica, eòlica i
solar,  en  un  context  d'un  model  energè c  eficient  i
adaptat al territori.

- Fomentar  l'ús  de  materials  de  construcció  amb  un
impacte ambiental mínim en el seu cicle de vida.

- Minimitzar  la  producció de residus i op mitzar la seva
ges ó.

4.

Minimitzar l'impacte de 
contaminació acús ca i 
lumínica derivada de l’exercici 
de l'ac vitat.

- Donar compliment a la reglamentació de protecció contra
la  contaminació  acús ca  i  d'ordenació  ambiental  de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, per
tal de protegir l’entorn natural i agrari  de l’impacte de
l’ac vitat.

5.
Donar compliment als objec us
de la Carta del Paisatge del 
Garraf.

- Donar compliment  als objec us de qualitat paisatgís ca
als efectes de realitzar actuacions siques sobre camins,
tanques  o  altres  elements  que  han  d'integrar-se  amb
l'entorn sobre el que s'actua

6. Donar compliment als Objec us
de qualitat paisatgís ca per a la 
Regió Metropolitana de 
Barcelona

- Uns  paisatges  agraris  dinàmics  i  produc us,  amb
funcionalitat econòmica, social i ambiental, que preservin
els  elements  culturals  i  històrics  (murs  de  pedra  seca,
barraques de vinya, pous de glaç, recs i canals, etc.) que
els doten d’iden tat pròpia.

- Uns  paisatges  naturals  i  forestals  ben  ges onats,  amb
criteris  produc us  viables  ecològicament,  que
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compaginin  l’ac vitat  agropecuària  amb  l’accessibilitat
per a ac vitats lúdiques i pedagògiques i el respecte per
l’entorn  natural  i  preparats  contra  les  principals
amenaces  (incendis,  erosió,  canvi  climà c,  espècies
invasores…).

- Un  sistema  d’i neraris  i  miradors  que  afavoreixi  la
connec vitat  respectuosa  entre  les  ciutats,  els  espais
rurals,  els  espais  naturals  i  els  elements  paisatgís cs
significa us (miradors, fonts, patrimoni cultural, elements
amb valor simbòlic, etc.), que emfa tzi les panoràmiques
més  rellevants  i  que perme  a  la  població  interactuar
amb  la  diversitat  de  ma sos  dels  paisatges  urbans,
periurbans, rurals o naturals de la Regió Metropolitana de
Barcelona.

- Uns  fons escènics  que man nguin  els  referents  visuals
iden taris de la Regió Metropolitana de Barcelona.

7.
Minimitzar l’afectació 
mediambiental dels residus 
generats

Impacte del pus i quan tats dels residus generats durant la
seva vida ú l.

8.
Minimitzar l’afectació a 
vegetació i fauna terrestre

Impacte de l’actuació per la ocupació d’espais natural sobre 
l’entorn a especies de fauna o flora sensibles

Els criteris de valoració establerts i els seus coeficients en relació a la importància de cada un 
d’ells es mostren a la següent taula:

CRITERI COEFICIENT
Minimitzar l'afecció paisatgís ca, tot integrant l'actuació a l'entorn 
natural on s'ubica.

C1=0.2

Minimitzar el consum de sòl derivat de la implantació de serveis 
¡ instal·lacions associades a l'ac vitat de turisme rural

C2=0.2

Minimitzar la par cipació de la proposta sobre el canvi climà c i afavorir 
l'estalvi de recursos.

C3=0.2

Minimitzar l'impacte de contaminació acús ca i lumínica derivada de 
l’exercici de l'ac vitat.

C4 = 0.1

Donar compliment als objec us de la Carta del Paisatge del Garraf. C5 =0.1

Donar compliment als Objec us de qualitat paisatgís ca per a la Regió 
Metropolitana de Barcelona

C6 = 0.1

Minimitzar l’afectació mediambiental dels residus generats C7 = 0.5

Minimitzar l’afectació a vegetació i fauna terrestre C8 = 0.5

El comportament de cada alterna va respecte a cada criteri s’ha determinat amb una valoració
simple a par r d’una senzilla escala per a cada criteri.

C1: Minimitzar l'afecció paisatgís ca, tot integrant l'actuació a l'entorn natural on s'ubica.  
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AFECTACIÓ QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ
NUL·LA 0 Sense afecció

BAIXA 1 Baixa afecció paisatgís ca

MITJA 3 Mitja afecció paisatgís ca

ALTA 5 Alta afecció paisatgís ca

C2:  Minimitzar  el  consum  de sòl  derivat  de  la  implantació  de  serveis  ¡  instal·lacions  associades  a
l'ac vitat de turisme rural

AFECTACIÓ QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ
NUL·LA 0 Sense afecció

BAIXA 1 Baixa consum de sòl

MITJA 3 Mitjà consum de sòl

ALTA 5 Alt  consum de sòl

C3: Minimitzar la par cipació de la proposta sobre el canvi climà c i afavorir l'estalvi de recursos.

AFECTACIÓ QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ
NUL·LA 0 Sense afecció sobre el canvi climà c

BAIXA 1 Baixa afecció sobre el canvi climà c

MITJA 3 Mitjà afecció sobre el canvi climà c

ALTA 5 Alt  afecció sobre el canvi climà c

C4: Minimitzar l'impacte de contaminació acús ca i lumínica derivada de l’exercici de l'ac vitat.

AFECTACIÓ QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ

NUL·LA 0 Sense impacte

BAIXA 1 Baix impacte

MITJA 3 Mitjà impacte

ALTA 5 Alt impacte

C5: Donar compliment als objec us de la Carta del Paisatge del Garraf.

AFECTACIÓ QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ

ALT 0 Alt Compliment

MITJÀ 1 Baix Compliment

BAIX 3 Baix Compliment

NUL 5 Nul Compliment
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C6: Donar compliment als Objec us de qualitat paisatgís ca per a la Regió Metropolitana de Barcelona

AFECTACIÓ QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ
ALT 0 Alt Compliment dels objec us paistgís cs

MITJÀ 1 Baix Compliment dels objec us paistgís cs

BAIX 3 Baix Compliment dels objec us paistgís cs

NUL 5 Nul Compliment dels objec us paistgís cs

C7: Minimitzar l’afectació mediambiental dels residus generats

AFECTACIÓ QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ

NUL·LA 0 Sense afecció

BAIXA 1 Baixa afecció paisatgís ca

MITJA 3 Mitja afecció paisatgís ca

ALTA 5 Alta afecció paisatgís ca
C8: Minimitzar l’afectació a vegetació i fauna terrestre

AFECTACIÓ QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ

NUL·LA 0 Sense afecció

BAIXA 1 Baixa afecció paisatgís ca

MITJA 3 Mitja afecció paisatgís ca

ALTA 5 Alta afecció paisatgís ca

3.2.3. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L'ALTERNATIVA ADOPTADA

A con nuació es pot veure la valoració final de cada criteri i el resultat final. L’anàlisi determina
que  l’alterna va  1.   Al  esser  un  proposta  amb  una  mínima  intervenció,  el  seu  impacte
ambiental  es  molt  baix  i  repercuteix  en la  sostenibilitat  econòmica del  territori,  al  mateix
temps que posa en valor el paisatge rural i atrau ac vitat econòmica.

Pel que fa a l'afectació de la fauna i  la flora, es contempla que aquesta serà baixa, ja que
perquè es tracta d'una ac vitat amb una repercussió de la construcció molt baixa, poc diferent
de la construcció actual.

L’alterna va 0, no implantar l'ac vitat, es considera lleument menys desfavorable perquè les
construccions, son obsoletes, no ges onen bé els recursos energè cs i es troba amb un baix
estat de manteniment, que afecta de manera nega va el medi ambient i el paisatge. No fer-hi
cap  intervenció  representaria  deixar  que  es  degradi  amb  la  pèrdua  progressiva  del  valor
paisatgís c. D'altra banda, aquesta alterna va no permet l'ac vitat que implica la valorització
del l’entorn, amb la consegüent pèrdua d’efecte dinamitzador de l a sostenibilitat.
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L’alterna va 2, queda penalitzada principalment perquè es perden els valors paisatgís cs de la
masia, l'ac vitat no queda tan integrada i suposa una generació de residus innecessària, ja que
la masia es troba en bon estat de conservació, tot i que precisa de manteniment.

QUADRE RESUM DE LES VALORACIONS APLICANT L’ ÍNDEX DE PERTINÈNCIA (IP) A CADA ALTERNATIVA

CRITERI FACTOR ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

C1 0.20 1 1 3

C2 0.20 0 1 1

C3 0.20 3 1 5

C4 0.1 1 1 1

C5 0.1 1 0 3

C6 0.1 1 0 3

C7 0.05 0 1 5

C8 0.05 0 1 3

TOTAL 1.1 0.8 2.9

4. DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA O PROGRAMA.

El Pla Especial Urbanís c que es redacta per a la implantació d'aquesta ac vitat d’allotjament
rural  es  preveu  que  sigui  desenvolupat  en  una  sola  fase,  un  cop  completat  el  procés  de
tramitació  tant  davant  de  l'autoritat  municipal  com  dels  estaments  de  la  Generalitat  de
Catalunya, en concret del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Amb caràcter previ i en el procés de tramitació es s’han sol·licitat els informes precep us a:
- Agència Catalana de l'Aigua
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
- Serveis  Territorials  a  Barcelona  del  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i

Alimentació
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
- Oficina de Ges ó Ambiental Unificada a Barcelona
- lns tut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
- Consell Comarcal del Garraf
- Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf
- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural
- ADENC - Associació per la Defensa i I'Estudi de la Natura

Amb tot es preveu completar la tramitació del Pla Especial i resta de documents a mitjans del
present any 2018. 

Tot seguit, el promotor preveu realitzar totes les instal·lacions i serveis de i la posada, prèvia
tramitació  de  les  corresponents  llicències  municipals,  igualment  en  una  fase  unitària.  Els
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treballs  d'execució  i  posada  en servei  tenen  una  durada  es mada  de  tres  mesos  des  de
l’otorgament de les corresponents llicències.

5. POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS TENINT EN COMPTE EL CANVI CLIMÀTIC.

Els criteris aplicats a l'ordenació de l'edificació i a les intervencions als espais lliures previstos es
considera  que  són  coherents  amb  els  criteris  de  desenvolupament  urbanís c  sostenible
reflec ts al TRLUC i contribueixen a la millora de la qualitat de vida dels propietaris i usuaris
d'aquestes instal·lacions.

En aquest sen t,  a con nuació s’analitzen els efectes previsibles del projecte durant la fase
d'execució, explotació i finalització de l'ac vitat i s’expliquen mesures de prevenció, reducció i
compensació per corregir els efectes nega us rellevants en el medi ambient:

5.1. ESTALVI D’AIGUA

Es preveu un increment de consum d’aigua ja que la masia estava infraocupada i infrau litzada.
Tanmateix,  en  cap  cas  hi  haurà  una  ocupació  per  sobre  de  les  seves  caracterís ques
d’habitabilitat i, per tant, aquest increment no estarà per sobre de les previsions de la xarxa
d’abastament.  Amb  tot,  es  proposen  les  següents  mesures  de  prevenció,  reducció  i
compensació per corregir els seus possibles efectes nega us.

El sistema de distribució de l'aigua potable haurà d'incorporar un grup regulador de la pressió
de l'aigua subministrada.

5.1.1 JARDINERIA DELS ESPAIS DE VERDS

General:  Preferentment s'u litzaran espècies (arbòries, arbus ves i  plantes) adaptades a les
condicions  climà ques del  municipi  (autòctones)  que comporten un menor manteniment  i
consum d'aigua.
Super cies verdes: Es pavimentaran només les zones que sigui necessari. S'evitarà la plantació
de  gespa  convencional  a  les  super cies  de  verd.  En  aquestes  zones  s'optarà  pel
desenvolupament d'un prat natural a par r de la combinació de varietats herbàcies de la zona
que es caracteritzen per unes necessitats mínimes de manteniment .

5.1.2 ARBRAT

Encara que no s'ha detectat cap arbre monumental, els arbres madurs que es guin sans es
procurarà respectar-los o bé traslladar-los dintre dels límits de la mateixa finca. Es prioritzarà
l'ús d'espècies vegetals  autòctones en front de les al·lòctones i  es rebutjarà l'ús d'espècies
invasores reconegudes pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.

S’ha  preservat  lliure  d’actuació  l’hàbitat  natural  d’interès  comunitari  que  conté  pinedes
mediterrànies (HIC, núm. 9540) i es preservarà de cap actuació que no sigui la de tractament de
la franja de 25m de protecció d’incendis ja esmentades. 
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5.1.3 REG

En tots els casos es prioritzaran els sistemes automà cs i  temporitzats pel reg nocturn (on
l'evaporació  és  menor  i  l'aprofitament  de  l'aigua  màxim).  En  concret,  s'instal·laran
programadors regulats per sensors d'humitat.

L'arbrat es regarà mitjançant el sistema gota a gota,  mentre que a les zones verdes (prats
naturals) s'aplicarà el reg per aspersió.

5.1.4 PISCINA NATURAL

No s’omplirà la piscina en època es val.
Les tasques de manteniment que requereixin el buidat de la piscina mai no es faran en època
es val ni en períodes de sequera.

Es revisarà la instal·lació periòdicament, un cop construïda la piscina, per detectar les possibles
fuites. El simple degoteig d'1 gota per segon pot provocar una pèrdua de 8.000 l/any. S’evitarà
abandonar el manteniment de la piscina a l'hivern. 

Es recomana instal·lar equips de filtratge amb baix consum d'aigua en rentatges i equips de
prefiltratge eficients, per efectuar el tractament químic adient i con nuat, tant en la temporada
d'es u com en la d'hivern. També es poden instal·lar mecanismes per reu litzar l'aigua dels
rentatges per a altres usos guardant-la en un dipòsit.

5.1.5 SISTEMES D'ESTALVI D'AIGUA ALS EDIFICIS I CONSTRUCCIONS

Tots  els  edificis  disposaran  de  mecanismes  estalviadors  d'aigua  (reguladors  de  pressió,
airejadors per aixetes i  dutxes, cisternes  de capacitat limitada i  amb possibilitat d'aturar la
descàrrega o amb sistema de doble descàrrega).

5.2. GESTIÓ ENERGÈTICA

Com que la  masia  estava infraocupada i  infrau litzada,  també es  preveu un increment  de
consum energè c, però, aquest increment tampoc no estarà per sobre de les previsions de la
xarxes d’abastament. 

Tota actuació relacionada amb l'estalvi energè c suposa una reducció en la contaminació per
substàncies de l'ambient atmosfèric, ja sigui per l'estalvi de recursos no renovables (petroli,
carbó, ...) o per una reducció d'emissions de CO2. En aquest àmbit, es ndran en compte les
següents actuacions:

5.2.1. ENLLUMENAT EXTERIOR

El sistema d'enllumenat es dissenyarà i s'instal·larà de forma que previngui  la contaminació
lumínica i s'afavoreixi l'estalvi, l'ús adequat i l'aprofitament de l'energia. Essent un entorn rural
s’adoptarà  el  criteri  de  mínima  intervenció,  i  es  disposaran  el  mínim  nombre  de  llums
necessàries per  tal  de  permetre  l’ús,  només al  voltant  de  les  construccions  principals  i  de
l’aparcament.
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Es prioritzaran les làmpades de vapor de sodi d'alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VCBP) o
preferiblement tecnologia LED i la introducció de sistemes de regulació de flux lumínic.

5.2.2. APROFITAMENT DELS AVANTATGES  DE LA EDIFICACIÓ EXISTENT

- Sempre  que  sigui  possible  s’aprofitaran  els  avantatges  de  disseny  passiu  de  les
edificacions. Les estances orientades cap al sud són les que ofereixen un comportament
tèrmic  millor  i  unes  possibilitats  en  la  distribució  dels  espais  interiors  amb  un
aprofitament òp m de la il·luminació del sol .

- S'afavorirà la ven lació creuada per tal d’estalviar consums de refrigeració.

- Les façanes disposades a est i oest disposaran de sistemes de protecció solar. En quant
als  elements  construc us  de  façanes,  el  pus  d'aïllament  i  els  material  de  façana
s'aplicaran  preferiblement amb sistemes compa bles amb l’edificació existent i  que
perme n el major estalvi energè c. 

5.2.3. AÏLLAMENTS

- Es considerarà la possibilitat d'augmentar els aïllaments mínims que marca la norma va.
Incrementar 1 cm l'aïllament pot comportar una disminució del 15% en la despesa de
calefacció.

- Totes les finestres seran de doble vidre i s'evitaran els ponts tèrmics.

5.2.4. ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

- La incorporació de sistemes de captació d'energia solar ac va de baixa temperatura per
a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS)a tots els edificis que ho precisin haurà de
complir els mínims exigits pel Codi Tècnic de l'Edificació i pel Decret d'Ecoeficiència dels
Edificis en funció de l’abast i caracterís ques de l’actuació.

- Aquest  percentatge  també  es  podrà  aconseguir  parcialment  o  total  amb l'aplicació
d’altres energies renovables( biomassa, geotèrmia,etc... )o bé amb cogeneració.

5.3. QUALITAT ACÚSTICA

L'exposició a nivells sonors elevats provoca molès es al ciutadà i pot ser causant de diverses
malal es. No es preveuen fonts sonores ni cap increment de nivells sonors  per sobre del usos
permesos prèviament. 
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Els valors límits de l’exigència per a l'àmbit d ela masia s'estableix com Zona de sensibilitat
acús ca A3 Habitatges situats a entorn rural.

Es comprova que l'àmbit no es veu afectat pels alts nivell sonors de les infraestructures inter
urbanes.

QA1. Mapa de capacitat acús ca, horari nocturn de l’àmbit d’actuació
(font: Ajuntament Vilanova i la Geltrú)

En aquest àrea les construccions son lluny de fonts sonores d’alt nivell, però per tal de garan r
la qualitat acús ca i el benestar dels ciutadans, es ndran en compte els següents criteris:

- Es  garan rà  i  jus ficarà  el  compliment  de  la  norma va  aplicable  (CTE  i  ordenança
municipal),  on  s'estableixen  les  condicions  acús ques  mínimes  exigibles  als  edificis,
adequades a l'ús i l'ac vitat dels seus ocupants.

- Les estances dedicades al descans (dormitoris, ...) es projecten preferentment a la zona de
l'edifici més allunyada dels carrers (autopista en el nostre cas).
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- Pel tancament dels perímetres de la parcel·la es faran servir, si escau, barreres vegetals existents que
amés ndran la funció de barreres acús ques amor dores del so ambiental.

5.4. GESTIÓ DE MATERIALS I RESIDUS

Es preveuen dos etapes de generació de residus:  el  període de les obres d’adequació i el
període de funcionament de l’ac vitat. 

Per la primera etapa es preveu una generació fruit de les obres de condicionament i reforma de
les instal·lacions per adequar-les a l’ús d’allotjament rural. Per tant, s’aplicaran i compliran els
preceptes de tota la norma va d’aplicació en matèria de ges ó de residus de la construcció.

En la segona etapa es preveu increment de residus com resultat de l’augment d’ocupació en
comparació amb la infrau lització prèvia. 

Així doncs, per tal de millorar la gestió de materials en tot el seu cicle de vida, s'incorporaran les
següents actuacions:

5.4.1. VIA PÚBLICA

- Es reservaran els espais necessaris per a la ubicació del s contenidors, amb l’objec u de
fomentar la recollida selec va de residus per part dels serveis municipals. Dins de l’àmbit
d’actuació caldrà preveure àrees de recollida selec va i  les mesures pe a integrar-les
perquè es minimitzi l’impacte visual

- Aquestes àrees estaran formades per:
o Un contenidor decolor blau, per a paper i cartró.
o Un contenidor  de color verd,per a vidre.
o Un contenidor  de color groc, per a plàs cs.
o Un contenidor  de color marró, per a material orgànic.
o Un contenidor  de color gris, per a rebuig.

5.4.2. EQUIPAMENTS INTERIORS  ALS EDIFICIS

Els  edificis  disposaran  d'un  espai  tancat,  ventilat  i  amb  dimensions  suficients  per  a
l’emmagatzematge dels  residus que s’hi  produeixin,  amb el  compliment  dels requeriments
mínims del Codi Tècnic de l'Edificació i de les ordenances municipals.

5.4.3. CAS ESPECÍFIC  DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Quan es facin obres de construcció, demolicions prèvies o pe ts moviments de terres, en cap
cas s'abandonaran a la zona restes de formigonat, terres d'excavació o altres residus generats
al llarg del procés de construcció.
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Els materials residual es re raran i transportarà a un gestor de residus, d'acord amb el Decret
89/2010, Programa de ges ó  de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).

5.4.4. MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A PARTIR DE L'ELECCIÓ ADEQUADA DELS MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ

- Es prioritzarà l’ús de materials de construcció desmuntables, valoritzables (reciclables i
reu litzables) i de mínim manteniment.

- Són  preferibles  els  materials  simples,  amb  un  únic  component,  de  fàcil  col·locació
desmuntatge (prefabricats o industrialitzats), per a poder recuperar-los al final de la seva
vida ú l.

- S'evitarà l'ús de materials d'aïllament tèrmics i  sistemes d'aire condicionat que u litzin
CFC.

- S’evitarà  l’ús  de  materials  perillosos  o  perjudicials  per  a  la  salut  (pintures  amb  base
dissolvent,...).

5.5. PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

El disseny de l’enllumenat nocturn que respongui a criteris coherents i racionals fa possible un
notable  estalvi  energè c i,  de  manera indirecta, una disminució  de les emissions de gasos
contaminants de l'atmosfera.

Les accions que poden produir un impacte ambiental en el medi estan relacionades amb llums
que no són de qualitat per a la visió o que tenen una potència superior a la necessària; i amb
llums que dirigeixen la llum on no  cal,  que enlluernen,  que  envien llum cap al  cel  o  que
con nuen enceses quan ja no és necessari.

Un  disseny  o  un  ús  inadequat  de  les  instal·lacions  d'enllumenat  produeix  contaminació
lumínica,  en  tant  que  pertorba  les  condicions  naturals  del  medi  nocturn  i  pot  afectar  els
ecosistemes i la biodiversitat i tenir conseqüències perjudicials per al medi ambient en general.

Per aquests mo us, per a prevenir gran part de la contaminació lumínica es duran a terme les
prendran les mesures següents:

• Ajustar la quan tat de llum instal·lada a la necessària per dur a terme l'ac vitat amb
normalitat

• Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar
•  Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap ac vitat, excepte per mo us de

seguretat
• U litzar llums d'alta eficàcia lumínica adequades a la visió humana i a l'ac vitat que es

desenvolupa  (llum  taronja  o  blanca  càlida,  sempre  que  no  es  requereixi  llum  de
caracterís ques especials)

El projecte d’usos o ac vitats que concre  el desenvolupament d’aquest PEU ha de definir els
elements  d’enllumenat  exterior  que  s’implantaran,  així  com  les  seves  caracterís ques.  La
documentació i el con ngut especificat al’Annex1 del decret 190/2015 de 25 d’agost.
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6. INCIDÈNCIES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS 
CONCURRENTS.

6.1. LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

El present document inicial per l’avaluació ambiental es redacta i tramita d’acord almarc legal
vigent en matèria d’avaluació ambiental estratègica, regulada per lessegüents disposicions de
caràcter general:

 En  l'àmbit  europeu,  la  Direc va  2001/42/CE,  rela va a  l'avaluació  dels  efectes  de
determinats plans i programes en el medi ambient.

 En l'àmbit estatal, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
 A Catalunya, la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

Aquesta  llei  s'aplica  quan  l'aprovació  dels  plans  i  els  programes  correspon  a
l'Administració de la Generalitat,  l'Administració  local  o el Parlament  de Catalunya.
(Aquestes  preguntes  més  freqüents  es  refereixen  exclusivament  a  aquests  plans  i
programes). Cal tenir en compte també, les modificacions introduïdes en la Llei 6/2009
pels  ar cles  21  al  24  de  la  Llei  10/2011,  del  29  de  desembre,  de  simplificació  i
millorament  de la regulació norma va. Mentre no es produeixi  l’adaptació a la  llei
bàsica  estatal,  cal  adoptar  les  novetats  introduïdes  per  la  Llei  21/2013,  de  9  de
desembre, en els successius tràmits d’aquells plans i programes l’avaluació ambiental
estratègica dels quals s’hagi iniciat a par r del 12 de desembre de 2013 i  seguir les
regles fixades per la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació  de  l’ac vitat  administra va de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’ac vitat econòmica.

6.2. LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA D’URBANISME

D’altra  banda,  l’avaluació  ambiental  estratègica  s’integra  en  la  tramitació  del  PlaEspecial
urbanís c  per  a  l’adequació  de  la  Masia  Alonso  como  Allotjament  Rural,  seguint  el
procediment establert en la següentlegislació:

 Reial decret legisla u 7/2015, de 30 d'octubre; pel qual s'aprova el text Refós de la Llei
de Sòl i Rehabilitació Urbana.

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Lleid’Urbanisme.
DOGC núm. 4682, de 24.07.2006.

 Decret  legisla u  1/2010,  de  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.

Aquesta Llei  es  pronuncia  clarament  a favor d’un desenvolupament  urbanís cs  o stenible,
sobre la base  de la u lització racional  del  territori,  per a comptabilitzar  el  creixement i  el
dinamisme  econòmics  necessaris  amb  la  cohesió  social,  el  respecte  al  medi  ambient  i  la
qualitat de vida de les generacions presents i futures.

En un segon ordre, referent al planejament territorial, resulta d’aplicació el:
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 Pla territorial metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010en relació amb
el sistema d’espais oberts de caràcter preven u.

En l’àmbit local, aquest Pla Especial es redacta sota el marc del següent planejament Urbanís c:

 Revisió  del  PLA GENERAL  D'ORDENACIÓ  URBANA de  Vilanova  i  la  Geltrú,  aprovat
defini vament el 29 de juny de 2001, en conformitat al Text Refós, del Conseller de
Polí ca Territorial i Obres Públiques, el 25 de juliol de 2001.

 Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de Vilanova ila
Geltrú (text refós 2015).

 Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del Municipi de Vilanova i la Geltrú.

6.2. LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA DE PAISATGE

 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, ges ó i ordenació del paisatge
 Catàleg del paisatge de la regió metropolitana de Barcelona (Edicte de 15 de gener de

2015).
 Pla Especial de protecció del medi sic i del paisatge del Garraf,  (DOGC núm. 805 de

18/02/1987). Carta del paisatge del Garraf

6.3. INCIDÈNCIES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS CONCURRENTS.

El present Pla Especial és congruent amb el planejament territorial i urbanís c concorrent sobre
la zona, sense que impliqui afectacions significa ves a les categories del sòl i a les previsions que
aquests mantenen sobre aquest territori.

L’àmbit de la proposta resta classificat de sòl no urbanitzable qualificat com agrari de valor (clau
18b), s’atén a la regulació d'aquesta qualificació en els ar cles 265 a 267 de les normes així com
a la resta de determinacions de caràcter general que s'estableixen pel sòl no urbanitzable, en
especial, les rela ves a la tala arbres i la implantació de tanques.

S’han adoptat els criteris de conservació indicats al  Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases
Rurals en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú (text refósnov 2015), ja que volen preservar
els arquitectònics, antropològics i paisatgís cs.

La proposta garanteix el compliment de les determinacions norma ves establertes en la fitxa
esmentada de les quals se'n destaquen les següents:

- Manteniment de la volumetria original i de totes les construccions que l’envolten, que 
estan d'acord harmònicament amb el conjunt.

- Volums recuperables A per a habitatge, hotel rural, espai per lleure i restauració.
- Volums no u litzables coberts i pe ts corrals. B, C , D, E ,F.
- Preservació de l'entorn, 'entrada, els camins de terra, la composició deles façanes i el 

portal modernista. L'entorn esta format per l'habitat natural d’interès comunitari que 
conté pinedesmediterrànies

S’ha preservat lliure d’actuació  l’hàbitat  natural  d’interès comunitari,  ja  que conté  pinedes
mediterrànies (HIC, núm. 9540) tal i com recull  el Pla Especial i Catàleg de Masies.
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Pel que fa a la unitat paisatgís ca de la Plana del Garrafdefinida en el Catàleg paisatge i la carta
del  Paisatge del  garraf,  considerat i  incorporat els  objec us que són d’aplicació a l’ambit  i
l’abast de la proposta.

Esgaran rà el compliment de les propostes i actuacions definides en Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible del Municipi de Vilanova i la que li siguin aplicables a l'àmbit de la proposta.

7.  SÍNTESI

De conformitat amb tot l’exposat en el present Estudi Ambiental Estratègic, se’n desprèn que la
el Pla Especial Urbanís c per a l’Adequació de la Masia Alonso de Vilanova i la Geltrú com a
Allotjament procedents de la ALTERNATIVA 1, no té una afecció important sobre el medi natural i
és completament compa ble amb l'emplaçament, atès que l’àmbit es troba situat en ús rús c
qualificat  con sòl  agrari  de valor  paisatgís c  i  que compleix plenament  amb el planejament
vigent.

8. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL

D’acord amb el que preveu la norma va ambiental i urbanís ca vigent, el promotor del PEU
haurà d’executar el Programa de Vigilància Ambiental.

L’objec u del Programa de vigilància ambiental es definir quins seran els mecanismes i accions
per a realitzar el seguiment del Pla, amb la finalitat de corroborar el compliment de les mesures
ambientals i alertar sobre l’aparició d’efectes no previstos. 

L’òrgan substan u ha de fer el seguiment dels efectes del medi ambient. 

El  promotor  ha de realitzar  els  informes de seguiment  els  quals  l’han de remetre a  l’òrgan
substan u els quals han d’incloure:  

- Periodicitat dels informes

- Llista de comprovació de les mesures previstes en el PVA.

L’òrgan ambiental par ciparà en el seguiment ambiental i reclamar informació que consideri
necessària .

És a dir, el Programa de Vigilància Ambiental (PVA) ha de cobrir 

1) el control i assistència en l’execució de les obres i

2) el control i assistència en fase d’explotació. 

En aquest cas, l’abast de l’actuació es mínima, es tracta d’un projecte per a l’adequació d’ús a
una edificació de pe tes dimensions.  De manera que es preveuen mecanismes de control
ambiental adaptat a l'abast i impacte de l’actuació i de l’ac vitat:
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PER A LA FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Fonamentalment es realitzarà el control del compliment de l’aplicació de les mesures ambientals
que  s’estableixen  en  aquest  Estudi  ambiental  estratègic  del  Pla,  i  que,  en  aquesta  fase
d’implantació de l’ac vitat, comptarà amb el seguiment corresponent per part del departament
de llicències de l’ajuntament, per tal d’assegurar el compliment  de la norma va d’aplicació i dels
paràmetres que el pla defineix .

Perquè aquests controls siguin efec us en el moment inicial de la fase d’execució de les
obres , es desenvoluparan les següents actuacions:

• Es designarà un tècnic d’obra com a responsable del control mediambiental,  amb la
funció de supervisar la correcta aplicació i eficàcia de les mesures a considerar durant les
obres per tal de mii gar possibles impactes ambientals previstos

• Es designarà un responsable mediambiental, que pot coincidir amb el tècnic encarregat
de la seguretat laboral, a l’empresa contrac sta de l’obra, amb la funció de garan r
l’aplicació de les condicions ambientals d’execució de les obres, d’obligat compliment, i
que hauran estat prèviament lliurades per part del promotor.

Durant tot el període d’execució de les obres aquest seguiment ambiental es formalitzarà a
través d’informes tècnics, periòdics, els quals especificaran el procés con nuat de supervisió de
l’aplicació de les mesures i d’avaluació del resultat de la seva implementació, i també recolliran
les incidències de pus ambiental, les queixes rebudes, etc. 

PER A LA FASE D’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT 

S’establiran  uns  mecanismes  de  control  de  l’evolució  del  projecte  per  assegurar  que  les
mesures  ambientals de  prevenció,  correcció  i  de compensació  s’estan introduint  durant  el
desenvolupament  de  l’ac vitat  i  que  presenten  un  resultat  sa sfactori  d’implementació  a
l’hora  de  donar  compliment  amb  els  objec us  ambientals  compromesos  pel  Pla  especial.
S’especificaran  una  sèrie  d’indicadors  fàcilment  mesurables,  pràc cs  i  comprensibles  que
serviran per calibrar la prevenció, iden ficació i intensitat dels impactes previstos, l’èxit de les
mesures  de  sostenibilitat  introduïdes  pels  diferents  vectors  ambientals,  la  repercussió  i
benefici ambiental de les mesures compensatòries considerades. 

Concretament, s’ob ndran resultats de seguiment dels següents aspectes: 

• Nivells de soroll.
• Op mització de la recollida selec va dels residus.
• Ocupació i permeabilitat de l'àrea d’aparcament.
• Conservació de les masses forestals
• Consums d’aigua i d’energia al allotjament rural (tenint en compte nivells d’ocupació i

la meteorologia).
• Resultats de les  enquestes de valoració dels usuaris  per  valorar  la  percepció  de la

qualitat ambiental del lloc i l’eficàcia de les mesures aplicades per a la posada en valor
del paisatge i l’entorn natural. 
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D’altra banda l'ajuntament preveu inspeccions periòdiques a les ac vitats

9. RESUM DE CARÀCTER NO TÈCNIC

Segons determina l’annex IV de la Llei 21/2013 i, el es presenta aquest resum de caràcter no
tècnic de la informació facilitada.

D’acord amb l'anàlisi  ambiental  dels  elements  ambientals  significa us  i  a  d’acord amb els
principis  del  desenvolupament  urbanís c  sostenible,  el  present  EAE estableix  els  objec us
ambientals a assolir per la proposta para del pla especial., son els següents:

 Objec u 1: Minimitzar  l'afecció  paisatgís ca,  tot  integrant  l'actuació  a  l'entorn
natural on s'ubica.  

 Objec u  2:  Minimitzar  el  consum  de  sòl  derivat  de  la  implantació  de  serveis
¡instal·lacions associades a l'ac vitat de turisme rural

 Objec u 3:  Minimitzar la par cipació de la proposta sobre el canvi climà c i afavorir
l'estalvi de recursos

 Objec u 4: Minimitzar  l'impacte  de  contaminació  acús ca  i  lumínica  derivada de
l’exercici de l'ac vitat.

 Objec u 5: Donar compliment als objec us de la Carta del Paisatge del Garraf.
 Objec u 6: Donar compliment als Objec us de qualitat paisatgís ca per a la Regió

Metropolitana de Barcelona
 Objec u 7: Minimitzar l’afectació mediambiental dels residus generats
 Objec u 8: Minimitzar l’afectació a vegetació i fauna terrestre

A banda, en l’exercici d’avaluació ambiental del PEU, es descriuen i es valoren compara vament 
les diverses alterna ves considerades en funció del compliment dels objec us:

 Alterna va zero: mantenir l’àmbit tal i com es troba actualment, no realitzar
cap actuació.

 Alterna va zero: implantar l'ac vitat d’allotjament rural en forma d’hotel rural
en modalitat de Masia. Imlpica rehabilitat la masia per tal d’e
condicionar-la a nou ús respectant la seva volumetria.

 Alterna va zero: construcció  d’una  edificació  nova  per  acollir  l’ac vitat
d’allotjament  rural.  Implicaria  enderrocar  les  construccions
an gues  per  tal  de  subs tuir-les   fent  una  construcció
moderna amb totes les qualitats de la nova construcció.

Un cop estudiades les cinc alterna ves considerades des del punt de vista ambiental, mitjançant
la contraposició  amb els  objec us  ambientals.  Es  valoren per  tat,  en funció  dels  criteris  de
valoració següents en funció del compliment del objec us:
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QUALIFICACIÓ COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
0 Bon  compliment de l’objec u
1 Mitja compliment l’objec u
3 Baix compliment de l’objec u
5 No compleix l’objec u

S’aplicarà una factor de ponderació de la valoració en funció de la importancia considerada  de
l’objec u, els quals es mostren a la següent taula:

CRITERI - OBJECTIU COEFICIENT
Minimitzar l'afecció paisatgís ca, tot integrant l'actuació a l'entorn natural 
on s'ubica.

C1 = 0.2

Minimitzar el consum de sòl derivat de la implantació de serveis 
¡ instal·lacions associades a l'ac vitat de turisme rural

C2 = 0.2

Minimitzar la par cipació de la proposta sobre el canvi climà c i afavorir 
l'estalvi de recursos.

C3 = 0.2

Minimitzar l'impacte de contaminació acús ca i lumínica derivada de 
l’exercici de l'ac vitat.

C4 = 0.1

Donar compliment als objec us de la Carta del Paisatge del Garraf. C5 = 0.1

Donar compliment als Objec us de qualitat paisatgís ca per a la Regió 
Metropolitana de Barcelona

C6 = 0.1

Minimitzar l’afectació mediambiental dels residus generats C7 = 0.5

Minimitzar l’afectació a vegetació i fauna terrestre C8 = 0.5

QUADRE RESUM DE LES VALORACIONS APLICANT L’ ÍNDEX DE PERTINÈNCIA (IP) A CADA ALTERNATIVA

CRITERI FACTOR ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
C1 0.20 1 1 3

C2 0.20 0 1 1

C3 0.20 3 1 5

C4 0.1 1 1 1

C5 0.1 1 0 3

C6 0.1 1 0 3

C7 0.05 0 1 5

C8 0.05 0 1 3

TOTAL 1.1 0.8 2.9

La proposta que obtè la millor valoració es la Alterna va 1, ja que és un proposta amb una
mínima intervenció,  i   per  tant,  el  seu impacte ambiental  es molt  baix i  repercuteix  en la
sostenibilitat econòmica del territori, al mateix temps que posa en valor el paisatge rural i
atrau ac vitat econòmica.
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Per tot plegat, l’EAE conclou que, a par r de l’avaluació ambiental de PEU, el desenvolupament
de les actuacions previstes impliquen el lògic impacte ambiental derivat de qualsevol procés
d’urbanització, si bé aquest impacte es considera plenament compa ble pel fet de tractar-se
d’una proposta en la que s’han ngut en compte de forma efec va els principals requeriments
ambientals  detectats a l’àmbit d’estudi,  i  en la que es recullen les  mesures ambientals  que
suposaran una reducció dels possibles impactes. 

Vilanova i la Geltrú, 22 d’octubre de 2019

Daniel Sangüesa Gómez

Arquitecte, Col. 63698
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10.  PLÀNOLS

eae01.- Emplaçament
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1 9 41115,25 m2 ESC 1/5.000

X 393336 Y 4567440 Codi INE 3073 Grafisme

2

NO Altres NO
NO Ramadera SI

3
Vol. Pral. EXT. dolent INT. no visitat Altres vol.

SI X NO Xarxa Pròpia X
SI X NO Xarxa X Pròpia
SI X NO Col·lectiu Autònom X 10

PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES I CASES 
RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DE                               
VILANOVA I LA GELTRÚ (Text refós 2015)Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

No Inclòs
Indret
Nom de l'immoble

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESIBILITAT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC
Estat de conservació

Emplaçament

Ref. cadastral (pol/par) (7/9503)

Protecció patrimonialEntre un sector industrial i una urbanització
Situació
Coordenades UTM

1.831

dolent

Qualificació de sòlCamí del Mas de l'Alonso

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

LOCALITZACIÓ

Edificació agrícola
Ús habitatge
Any de const. original

FOTOGRAFIES

PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ

1ª Residència Vinc. a explot. agrícola
Exp. recursos naturals NO

Masia de l'Alonso Pr. territorial i paisatgístic

18b

S. Parcel·la =

MASIA DE L'ALONSO N. 24      1

Titularitat Privada familiar

Cap

La Piera

Sanejament

El conjunt de l'edificació consta de la masia original de planta baixa més planta pis i sotacobert, 
amb una coberta a dues aigües. A aquesta se li han adossat diferents volums d'igual o menor 
alçada, els quals fan d'habitatge o d'estables. Gairebé totes les cobertes són de teula àrab, 
excepte una d'un volum auxiliar que és de fibrociment. El conjunt està envoltat de camps de 
conreu i vinyes.

Aigua
Electricitat

Descripció volumètrica,  
entorn paisatgístic i 
context

SI X NO Col·lectiu Autònom X 10
SI X NO
SI NO X

Carretera X Camí púb. Altres

NO Geològic NO Incendi SI Altres

4

5

Altres

Risc d'inundabilitat

Històriques Mediambiental Paisatgístiques SocialsArquitectòniques
X X XXX

DADES HISTÒRIQUES

Aquesta edificació és característica del medi rural i s’aconsella la seva catalogació per raons d’equilibri territorial i 
visibilitat des dels recorreguts principals.

X

FOTOGRAFIESSanejament

Situada entre la masia Samà i el corral de Carro, en el fondo de Santa Magdalena. L’any 1831, sembla que la propietat
era del mestre Gurmesindo Alonso, coneguda per can Gumersindo. A partir de 1868 la denominació és masia de
n'Alonso, denominació que s’ha mantingut fins avui. A darreries segle XIX, Leonor Alonso va vendre la masia a Conxita
Janés. Posteriorment, la masia també ha estat coneguda per mas Ponis, renom d’una família de flequers que van ser els
seus propietaris uns anys. A la dècada dels vuitanta segle passat, la masia era propietat de la senyora Coma.

Tipus d'accés

Accessibilitat i aparcament
Accés a través d'un camí de terra en bones condicions, al qual s'accedeix des del 

camí Molinant.

Telefonia
Gas

JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

F1 (2009) F2

F3 F4

F2  (2009)

F3  (2009) F4  (2009)



6 11

Habitatge Hoteler
si no

Volum Tipus d'edi. Posició Annex PB+ Ús Fusteries Ocup. m2 Tancament Coberta
24 Masia juxtaposat si 2 Habitatge 325 m2 tapia teula àrab
A Edificació juxtaposat si 1 Habitatge 85 m2 totxo teula àrab
B Edificació juxtaposat si 0 Estable 325 m2 totxo teula àrab
C Corral juxtaposat si 0 Magatzem 45 m2 totxo teula àrab
D E. tranfo aïllat no 0 E. tranfo 18 m2 totxo teula àrab
E Cobert aïllat no 0 Magatzem 40 m2 totxo teula àrab
F Cobert aïllat no 0 Magatzem 40 m2 totxo teula àrab

7

Volums preexistents

si* si* si*
Restauració Turisme rural

Volums no utilitzables pels usos 
previstos i altres limitacions

No s'estableixen altres limitacions que les establertes en l'article 50.3 LUC

Manteniment de la volumetria original i de totes les construccions que l'envolten, que estan 
d'acord harmònicament amb el conjunt

PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES I CASES 
RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DE                               
VILANOVA I LA GELTRÚ (Text refós 2015)

N. 24    2
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

MASIA DE L'ALONSO

Educació en el lleure

CROQUIS DE L'IMMOBLE EN PLANTA
Volumetria original

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS

DETERMINACIONS NORMATIVES

Usos admesos

Usos previstos al POUM
Edificació aïllada o volumetria específica 

Nombre habitatges 1habitatge Usos condicionats

24. A. . Principal

H.    Habitatge
TR . Turisme Rural

7

12

Volum Tipus d'edi. Ús Ampliació

24 principal Masia H,R,TR,E.LL cap
A Edificació H,R,TR,E.LL cap

8
Es permet rehabilitar els elements amb codi 24, A, Conservar l'embigat de fusta i el sistema tradicional de construcció.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables, sempre que la seva ubicació no afecti ni al paisatge, ni la
volumetria de la masia. S'estudiarà el conjunt per tal de mantenir les masses vegetals més controlades. Totes les masies
i cases rurals tindran una àrea inscrita en un radi de 50 m, des del centre de la masia original, com Àrea d'Expectativa
Arqueològica (AEA).
* Per portar a terme els usos de restauració, hotel rural i espai pel lleure haurà d'anar acompanyat d'un pla especial
d'ordenació urbanística.

si
si

Vol. no utilitzables

Entorn

l'entorn, l'entrada, els camins de terra, la composició de les façanes, el portal modernista

L’hàbitat natural d’interès comunitari que conté, el de pinedes mediterrànies (HIC, núm. 9540

Estudi  d'accés de camí entrades i sortides i aparcament intern en el cas de restauració
Accés i aparcament

Determinacions de les normatives

Vol. recuperable

IMATGE AÈRIA

Vol. a enderrocar

ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Vol. recuperables  24 principal, A  Habitatge, Hotel Rural, espai per Lleure, restauració

Vol. no utilitzables  Coberts i petits corrals B,C, D, E, F,

Elem. espec. a preservar

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS

Volumetria Volum original de la masia i els annexes històrics
TR . Turisme Rural
R Restauració
Ho.   Hoteler
E .LL Espai Lleure



13

Arxiu i biblioteca d’Agrupació Excursionista Talaia, Fons Vicenç Carbonell i Virella

FOTOGRAFIES HISTORIQUES I DIBUIXOS DE  LES MASIES

Dibuixos de Pau Roig Estradé Llibre de Masies del Garraf  N.1,3(Ed.Cepi la Nansa)

MASIA DE L'ALONSO N. 24      3
PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES I 

CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Text refós 2015)Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
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