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3. NORMATIVA 

 
Article 1. Naturalesa i objecte i àmbit. 
 
Aquest document té la consideració Pla Especial per a l’adequació de la Masia Alonso de 
Vilanova i la Geltrú com a allotjament rural, en sòl no urbanitzable. 
 
El planejament es tramita amb l’objecte de fixar les condicions necessàries i paràmetres bàsics 
per la seva recuperació així com establir-ne el règim d’usos adequats. 
 
Article 2. Àmbit 
 
L’àmbit territorial és troba en el punt de unió entre el polígon industrial Sector Marques i la 
urbanització Torre del Veguer, en Vilanova i la Geltrú, en sòl no urbanitzable i s’assenyala 
gràficament als plànols d’ordenació. La seva delimitació s’estableix en els plànols adjunts i 
corresponen a la zona de la masia i terrenys de l’entorn immediat en sòl no urbanitzable 
qualificat com sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b). 
 
Article 3. Obligatorietat 
 
Les determinacions del Pla Especial s’interpretaran d’acord amb el sentit propi de les seves 
paraules, amb els objectius i finalitat d’aquestes. Si es produeixen contradiccions entre les 
previsions del Pla Especial en els diferents documents o certes imprecisions es considerarà 
vàlida la determinació que impliqui una major protecció del medi rural i una menor 
edificabilitat i explotació d’usos. En el cas que no es resolgués la contradicció o imprecisió per 
cap de les vies anteriors, s’aplicaran les regles generals previstes en l’article 10.2. de la Llei 
3/2012 (TRLUC). En tot cas, prevaldran les disposicions de la normativa de planejament 
urbanístic vigent. 
 
Tot allò no regulat específicament en aquest pla especial serà d’aplicació la regulació establerta 
a les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú i del pla 
Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable (en endavant PECMCR). 
 
No obstant, no es limitaran les facultats que corresponen als diferents departaments 
Ministerials o de la Generalitat de Catalunya per l'exercici, d'acord amb el Pla, de les seves 
competències institucionals 
 
Article 4. Vigència 
 
El present Pla Especial entrarà en vigor el dia següent de la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
La vigència del Pla Especial urbanístic és indefinida, sens perjudici de la seva revisió, 
modificació, ampliació o reducció. 
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Article 5. Interpretació 
 
La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als seus 
objectius i finalitats. Si hi ha contradicció gràfica entre plànols de diferent escala, s'estarà al que 
consti als plànols que reflecteixin més detalladament l'ordenació. En cas de dubte prevaldrà, 
respecte de determinacions contradictòries del Pla General, la solució més favorable al menor 
aprofitament privat del sòl i a les majors dotacions i espais públics, o subsidiàriament d'ús 
públic o col·lectiu.  
  
Article 6. Modificació 
 
En qualsevol moment es podran modificar els diferents elements i determinacions del Pla 
Especial. 
 
La modificació de qualsevol de les previsions del Pla Especial s’ajustarà al que estableix la 
legislació urbanística vigent, el planejament general del municipi de Vilanova i la Geltrú i allò fixat 
en les presents normes. 
 
L’alteració del contingut (ampliació, reducció o simple modificació) es farà seguint el mateix 
procediment establert per la seva formulació. 
 
Article 7. Documents del Pla 
 
Seran d’aplicació les determinacions es despleguen en en els següents documents: 
 

1. Memòria 
2. Normativa 
3. Plànols  
AN. Annexos. 

 
Article 8. Usos admissibles 
 
Únicament s’admetran els usos determinats a la fitxa N24 del PECMCR. 
 
Article 9.- Interpretació i altres usos 
 
Aquells usos diferents als esmentats a l’article anterior seran contraris al planejament urbanístic 
i, per tant, no podrà ser objecte de llicència urbanística i/o d’activitat en l’àmbit del pla. 
 
Article 10. Modificació d’usos 
 
Mitjançant la pertinent llicència, els propietaris dels immobles catalogats podran canviar l’ús a 
què es destinen aquests, sempre i quan sigui un dels usos compresos en la present normativa i a 
les fitxes normatives corresponents. 
 

  



PLA ESPECIAL PER A  L’ ADEQUACIÓ DE LA MASIA ALONSO DE VILANOVA I LA GELTRÚ COM A ALLOTJAMENT RURAL     / v.2 
 

 
DANIEL SANGÜESA GÓMEZ, ARQUITECTE – c. Josep Coroleu 9, B - 08800 Vilanova i la Geltrú (BCN) danielsanguesa@coac.net - P. 3 

 

 
 

Article 11. Llicències municipals 
 
Els actes subjectes a llicència municipal, el règim general llicència urbanística municipal, la 
documentació que ha de complementar la sol·licitud de la llicència, la caducitat, i resta 
d’aspectes relatius a la concessió i tramitació de les llicències municipals es regularan pels 
articles 20-30 del PECMCR. 
 
Article 12. Delimitació de rehabilitació i de reconstrucció 
 
La rehabilitació pot incorporar la modificació de l’estructura interior o exterior, excloent les 
obres menors que no afectin l’estructura.  
 
En la reconstrucció no s’admet l’aplicació d’una volumetria diferent de l’original: caldrà respectar 
la masia o casa rural original, és a dir, la casa o masia que ha merescut ser inclosa en aquest Pla 
Especial.  
 
En aquest sentit, s’hauran de respectar els materials i les textures emprades en els paraments 
verticals exteriors i a les teulades.  
 
En la reconstrucció no s’admet l’aplicació d’una volumetria diferent de l’original. 
 
Article 13.- Materials i textures 
 
Els edificis destinats a usos residencials o a altres usos, hauran de tenir acabades les façanes, 
parets de tancament i mitgeres vistes amb estucs o pedra o altres materials originals de les 
masies o cases rurals incorporades al llistat del PECMCR. 
 
Els casos d’edificis existents que estiguin arrebossats amb colors típics de la zona o amb 
esgrafiats tradicionals de la comarca es podran conservar, mantenir i rehabilitar. 
 
Queden prohibits el colors llampants. En la sol·licitud de la llicència es presentarà el tipus de 
color base RAL i la seva textura de base. 
 
Pel què fa als colors de la coberta, caldrà vetllar que els edificis s’hagin de cobrir 
obligatòriament amb teula condicionada pel seu entorn paisatgístic, preferiblement amb teula 
ceràmica, amb preferència de teula envellida o teula vella del tipus àrab. 
 
Les portes, les finestres i baranes dels balcons seran de fusta o ferro.  
 
Article 14. Tancaments de parcel·la 
 
El tancament de la parcel·la serà principalment de tipologia de malla metàl·lica i en tot cas 
haurà de complir amb l’article 255 de les NNUU del POUM. 
 
Article 15. Normativa seguretat i incendis. 
 
L’ordenació final de les edificacions ha de donar compliment a la secció SI 5 del Document Bàsic 
SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic d’Edificació. 
 
Es deixarà 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. 
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Article 16. Preservació dels camins de terra. 
 
Es preservarà el traçat dels camins de l’àmbit i el seus paviments seran tous i permeables 
(terres, sauló piconat, grava petita i graves, to-u) a ser possible de la zona. 
 
Article 17. Construcció d’una piscina. 
 
Es permet la construcció d’una piscina amb una superfície associada de 60m2. 
 
Article 18. Aparcament. 
 
Es permet el condicionament d’un àrea d’aparcament per a una capacitat de 10 vehicles a l'àrea 
indicada als plànol. Es garantirà que aquest ocupa la mínima superfície possible, amb una 
distribució ordenada, que utilitzi paviments tous de caràcter permeable (terra, sauló piconat, 
grava petita, tot-u, etc.), i que es condicioni amb arbrat i vegetació. 
 
 Article 19. Serveis tècnics existents i proposats 
 
La finca disposa de subministrament d’aigua i electricitat. 
 
El sanejament es farà per mitjançant la instal·lació d’una depuradora filtrant per l’abocament 
domèstic per a ús de turisme rural, amb la capacitat exclusiva i suficient per a l’ús dels ocupants 
i residents de l’allotjament rural previst. La seva situació es senyala als plànols del pla especial. 
 
Article 20. Mesures d’integració paisatgística.  
 
Per millorar l’entorn de l’actual edificació es preveu realitzar: 

- Arranjament i condicionament zona exterior. 
- Preservar els terrenys catalogats d'hàbitats d’interès comunitari adjacents a la masia, 

evitant la seva alteració i transformació. 
- Es mantindrà l’aspecte exterior de les façanes. El manteniment dels acabats de façanes 

serà amb arrebossats i pintats de materials compatibles amb els murs del conjunt 
arquitectònic i de color blanc o d’un color justificat per estudi històric del color original. 

- L’enjardinament mantindrà el caràcter rural de l’entorn del conjunt arquitectònic. 
- No es disposarà cap tanca a l’entorn immediat del conjunt arquitectònic per tal de 

mantenir el seu esperit d’espai obert. 
- Es soterraran tots els serveis de subministrament que calgui instal·lar. 
- Conservar el ferm permeable dels vials d’accés evitant l’aglomerat asfàltic o el formigó. 

- Preservar els terrenys catalogats d'hàbitats d’interès comunitari adjacents a la masia, 
evitant la seva alteració i transformació. 

- Donar compliment als criteris paisatgístics establerts en el Catàleg de paisatge de la 
regió metropolitana de Barcelona i a la Carta del paisatge del Garraf. 

- Qualsevol nova plantacioó es farà, a les zones adequades exteriors, mitjançant l'ús 
d’espècies vegetals autòctones, evitant l'ús d’espècies al·lòctones i/o de caràcter 
invasor. 

- Es minimitzarà l'exposició visual de les noves instal·lacions des dels accessos i miradors 
propers.  

- Es donarà 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 
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Decret 206/2005, de 27 de setembre. En aquest sentit, es deixarà una franja exterior de 
25 m. D’amplada al voltant de la masia, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 
aclarida i podada. 

 
Article 21. Tales d’arbres  
 
En relació a la tala d'arbres es garantirà el compliment de les determinacions del Art. 256. Tales 
d'arbres de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú (Doc. refós Juny 2001) 
 
 
Article 22. Mesures de protecció del consum del sòl 
 

- S’evitarà l'ocupació i transformació de terrenys amb pendents elevades. 

- Realitzarà un tractament permeable dels accessos i de l'aparcament previst, evitant la 
utilització de paviments asfàltics. 

- Es disposarà l’abalisat convenient de la zona d'obres per tal d'evitar l'ocupació i 
afectació de zones amb interès natural. 
 

Article 23. Mesures de protecció ambiental 
 

- Es preservarà l’arbrat i especialment,  l’hàbitat natural d’interès comunitari que conté, 
el de pinedes mediterrànies (HIC, núm. 9540).  

- Es preservaran l’activitat dels conreus i el murs de pedra seca. 
- Tots els residus generats en l’execució del Projecte, incloent-hi les runes es gestionaran 

en instal·lacions autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya, en compliment de 
la normativa vigent en la matèria. 

- S’evitarà l'ocupació i transformació de terrenys amb pendents elevades. 
- S'incorporaran les actuacions definides en el PAES de Vilanova i la Geltrú que escaiguin 

tenint en compte l’àmbit i la finalitat de la proposta. 
- S'introduïren mecanismes d'estalvi d'aigua. 
- Es recomana l’aplicació dels criteris establerts en la "La masia sostenible. Guia practica 

per a la rehabilitació i la construcció sostenible". 

 
Article 24. Mesures de protecció ambiental contra la contaminació acústica i lumínica  
 

- Es preservarà a l’àmbit els objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de 
sensibilitat acústica que correspon. 

- Es donarà compliment a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i al seu Reglament de desplegament, el Decret 176/2009, de 1O 
de novembre. 

- L’enllumenat es realitzarà segons determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i al 
Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament.  

- El projecte d’usos o activitats que concreti el desenvolupament d’aquest PEU ha de 
definir els elements d’enllumenat exterior que s’implantaran , així com les seves 
característiques. La documentació i el contingut especificat al’Annex1 del decret 
190/2015 de25 d’agost. 
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Vilanova i la Geltrú, 22  d’octubre de 2019 

 

 

 

Daniel Sangüesa Gómez, arquitecte. 


