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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

1.1. ANTECEDENTS

L’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  va  informar  al  promotor  sobre  la  viabilitat  de
l’avantprojecte de adequació de la Masia Alonso de Vilanova i la Geltrú com a Allotjament Rural
com a ús admissible, exposant la necessitat de tramitar un Pla Especial Urbanís c, prèviament a
la  tramitació  i  aprovació  de  les  corresponents  llicències  municipals  d’obres  i  ac vitats,  en
compliment amb el Decret Legisla u 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme.

Amb  aquest  mo u  es  van  presentar  l’Avanç  del  Pla  Especial  (23/03/2017),  redactat  per
l’arquitecte Vicenç Mutgé Barceló de MUTGÉ ARQUITECTES, SLP i el corresponent Document
inicial Estratègic (23/02/2018), redactat per l’arquitecte autor del present document. Per tal
d’iniciar el procediment d’avaluació ambiental.

El  departament  de  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  va  no ficar  el  27/04/2018  el
Document d’Abast que inclou l’informe del Consell Comarcal del Garraf.

En data  25/05/2018 es  presenta  el  Pla  Especial  Inicial  el  qual  parteix  dels  con nguts  de
l’Avanç del Pla Especial i es completa i  modifica segons les determinacions del Document
d’Abast i l’informe esmentats. Així mateix, es prenen en consideració les determinacions que
li siguin d’aplicació del dels informes no ficats amb posterioritat a la no ficació del esmentat
document  d’abast:  l’Informe  previ  ambiental  estratègic  emès  per  l'Agència  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  el  13/04/2015  i  no ficat  el  14/05/2018.  Conjuntament  es
presenta  i  l’Estudi  Ambiental  Estratègic  incorporant  totes  les  determinacions  de  tots  els
informes anteriorment esmentats.

En data 18 de maig de 2018 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona (CTUB) va emetre
informe favorable sobre I'Avanç de Pla Especial, amb observacions respecte a ampliar l'estudi
d'impacte i integració paisatgís ca per tal d'acreditar que els  moviments de terres necessaris
per la construcció d'una piscina són els mínims.

En data 23 d’agost de 2018 es va procedir a l’aprovació inicial del Pla Especial per a l'adequació
de la Masia Alonso com a allotjament rural,  promogut pel  Sr.  Andreu Texidó Bruguera,  de
conformitat  amb  l'informe  favorable  de  l'arquitecte  municipal  del  Servei  d'Urbanisme
incorporat  a  l'expedient,  amb  la  condició  de  la  presentació,  abans  del  tràmit  d'aprovació
provisional,  d'un  document  que  incorpori  l'ampliació  de  l'estudi  d'impacte  i  integració
paisatgís ca en compliment de les prescripcions establertes per l'informe urbanís c i territorial
emès per la CTUB, en el sen t d'acreditar que la construcció d'una piscina natural aprofitant el
desnivell entre la plataforma de la masia i els camps de conreus (2m) comporta els mínims
moviments de terres.

Simultàniament al  tramit d'informació pública,  es van sol·licitar un informe, als  organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, En aquest sen t es van rebre informes de: 
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 Direcció General de Protecció Civil – 26/09/2018_ref: STBC2018 040
 Consell Comarcal del Garraf -19/09/2018
 Ins tut Cartogràfic I Geològic de Catalunya – 05/10/2018 , ref: ICG-URB-0463/2018
 Gerència de Serveis d’Espais Naturals  - 29/10/2018
 Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climà c.-03/12/2018_Ref 2017/63422/B

En conseqüència, el 8 de març de 2019 es va presentar a l’ajuntament document annex al  Pla
Especial  Inicial  de  Ampliació  de  l’informe  d’impacte  paisatgís c,  ampliant  la  informació
requerida en l’acta d’Aprovació Inicial, i document resum de l’Estudi Ambiental Estratègic.

El 04/10/2019 es va emetre l’acord de La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de la 
sessió de 2 d’octubre de 2019, en què va acordar:

1. Emetre informe sobre el Pla especial per a l’adequació de la Masia Alonso com a 
allotjament rural a Vilanova i la Geltrú, als efectes d’allò previst en la DT 18ª del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb la 
consideració següent:
◦ Cal suprimir els ar cles 12, 15 i 16 de la norma va urbanís ca atès que el seu 

con ngut ja està contemplat al planejament urbanís c vigent, sens perjudici que es 
pugui fer remissió al compliment del Pla especial i Catàleg de masies i cases rurals 
vigent.

2. Indicar a l’Ajuntament que aquest informe s’emet sense perjudici de la resolució que 
pugui adoptar-se defini vament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent.

3. No ficar  aquest  acord  a  l’Ajuntament  i  a  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació
Ambiental

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.

Finalment, aquest document es presenta amb la incorporació de les resolucions de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona pel que fa a la supressió dels ar cles 12, 15 i 16 de la
norma va urbanís ca.

En relació al acord de declaració ambiental Estratègica de  la Direcció General de Polí ques
Ambientals i Medi Natural, les modificacions s’incorporen a l’Estudi Ambiental Estratègic, que
en document apart.
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1.2. NATURALESA, OBJECTE I ABAST DEL PLA ESPECIAL.

El present Pla Especial es redacta amb l’objec u de 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.

Concretament, l’actuació preveu l'adequació dels espais interiors de la masia, la instal·lació
d’una piscina, com a complement a l’ac vitat d’allotjament; la finalització del tancament de la
finca,  mitjançant  la  col·locació  d’una  tanca  metàl·lica  a  tot  el  perímetre  de  la  finca;  i  la
Instal·lació d’una depuradora d’aigües provinents del sanejament de la masia.

La finca es troba situada en sol no urbanitzable i assenyalada en el Pla Especial i Catàleg de
Masies i Cases Rurals del municipi de Vilanova i la Geltrú (text refós 2015) amb la referència
"N24 MASIA DE L'ALONSO".

1.3. JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA

Des de temps abans del començament de la redacció d’aquest projecte, La Masia de l’Alonso
està  en  un  procés  de  deteriorament  constant,  principalment  a  causa  del  la  manca  de
manteniment determinada per la seva infrau lització.

La finalitat d’aquest projecte és la recuperació de la Masia i el seu entorn, per tal de preservar els
seus valors arquitectònics, històrics i paisatgís cs, atès que la Masia de l’ Alonso de Vilanova i la
Geltrú  és caracterís ca del medi rural i rellevant per raons d’equilibri territorial i visibilitat des
dels recorreguts principals .

Es pretén, per tant, la  revalorització de la masia mitjançant la seva adequació a l’ús d’allotjament
rural  d’acord  amb  el  que  permet  el  planejament  vigent,  i  concretament,  d’acord  amb  les
indicacions del Pla Especial i Catàleg de Masies i cases rurals del municipi de Vilanova i la Geltrú
(text refós 2015).
En aquest sen t, només s’intervindrà als volums permesos i es man ndrà la volumetria original
de l’edificació  principal  i  de totes les construccions que l'envolten,  per tal  de preservar la
integritat del paisatge i mantenir l’harmonia del conjunt.

Pel que fa a la resta de la parcel·la: 

- la piscina natural es fa com a complement a l'ac vitat d'allotjament, amb l’objec u de
millorar l’oferta d’oci del conjunt amb un mínim impacte sobre el paisatge.

- la instal·lació de la tanca metàl·lica és necessària per tal de completar el tancament
existent per a evitar l’entrada dels senglars a la finca. 

- La implantació de la depuradora permet el tractament de les aigües fecals del usuaris
de la masia.

La proposta, per tant, pretén donar un nou ús a una finca, permetre'n la seva rehabilitació i
incorporar  una  ac vitat  econòmica  en  l’àmbit  del  turisme  rural,  amb  el  mínim  impacte
urbanís c, paisatgís c i ambiental.
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1.4. SITUACIÓ I ÀMBIT

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.

El terreny de la masia és el punt de unió entre el polígon industrial Sector Marques i la
urbanització Torre del Veguer. Dues masses forestals la separen visualment tant del polígon
com de la urbanització. Està situada entre les masies de Samà i del corral de Carro, en el fons
de Santa Magdalena.

Fig.1- Situació de la parcel·la a la ciutat Fig. 2- Àmbit de l’actuació. 

L’àmbit es situa dins de la unitat paisatgís ca anomenada com la plana del Garraf, en el catàleg
paisatgís c de la regió metropolitana de Barcelona.

1.5. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ

El present pla especial està promogut per ANDRÉS TEXIDÓ BRUGUERA amb DNI núm. 
46.222.284-N i domicili a Camí de la Masia Alonso s/n - 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona), d’acord amb l’establert a l’art. 76 i 96 del TRLU.
La redacció del present document ha estat realitzada per DANIEL SANGÜESA 
GÓMEZ, arquitecte núm. Col. 63698 , DNI 50860812- S i domicili en c.  Riera, 08880 de 
Cubelles.
 La seva tramitació queda regulada pels ar cles 78, 81i 85 del  TRLU 1/2010.

DANIEL SANGÜESA GÓMEZ, ARQUITECTE – c. Josep Coroleu 9, B - 08800 Vilanova i la Geltrú (BCN) danielsanguesa@coac.net - P. 7



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

1.6. MARC URBANÍSTIC I LEGAL

El marc urbanís c  i  legal  ve donat en primer lloc pel  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; pel Decret
Legisla u 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

En un  segon  ordre,  referent  al  planejament  territorial,  resulta  d’aplicació  el  Pla  territorial
metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010).

La norma va ambiental ve determinada per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental.

Pel que fa al Planejament General, és d’aplicació la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana
de Vilanova i la Geltrú, 29 de juny de 2001.

En referència al Planejament derivat són d’aplicació els plans especials següents:

- Pla Especial de protecció del medi sic i del paisatge del Garraf,   (DOGC núm. 805 de
18/02/1987).

- Pla especial i catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Vilanova i la
Geltrú (text refós 2015).

La protecció paisatgís ca, queda regulada per la llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, ges ó i
ordenació del paisatge i pel Catàleg del paisatge de la regió metropolitana de Barcelona (Edicte
de 15 de gener de 2015).

Pel que fa a la norma va específica, es d’aplicació el Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d’establiments d’allotjament turís c i d’habitatges d’ús turís c.

1.7. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT, USOS DEL SÒL I ESTAT DE L’EDIFICACIÓ

L'àmbit del pla especial, de propietat privada,  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  amb  les
referències  cadastrals  000443200CF96E0001FB,  08308A007000180001XA,  en  quan  a  les
edificacions  i  les  referències   08308A007000180000ZP,  08308A007000150000ZY  i
08308A006000120000ZP com a parcel·les.

L’àmbit  d’actuació  del  pla  està  qualificat  com sòl  no  urbanitzable  (clau  18b)  de  propietat
privada i  segons el Pla especial i catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de
Vilanova i la Geltrú (text refós 2015), ref. N.24 - MASIA DE L'ALONSO, es permeten els usos de
Restauració, turisme rural , educació en el lleure i habitatge. 
La modalitat prevista es l’allotjament rural modalitat de Masia.
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Fig.3 - Situació de la parcel·la –Classificació de sòl. PEC Masies i cases rurals (text refós 2015)

Els  terrenys  inclosos  en l’àmbit  del  pla estant  formats  per dos  franges laterals  bosc  de pi
mediterrani  i  terrasses  de  terreny  des nades a  camps de  conreu.  En el  centre de l’àmbit
d’actuació, a la part nord, se situa l’an ga masia, anomenada Mas de l’Alonso, en aparent bon
estat  de  conservació  però  amb  un  estat  de  manca  de  manteniment  i  estat  inicial  de
deteriorament, que presenta lesions que s’han tractar. L’accés a la masia es realitza per un camí
de terra que en bones condicions.

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. El conjunt està envoltat de camps de conreu i vinyes.

Fig.4 – Imatge aèria del conjunt de la Masia de l’Alonso
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1.8. PLANEJAMENT VIGENT.

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). 

La  regulació  de  l’àmbit  està
determinada pel Pla especial i
catàleg  de  masies  i  cases
rurals  en  sòl  no  urbanitzable
de  Vilanova  i  la  Geltrú  (text
refós 2015).

Pel  que  fa  a  l’àmbit
d’intervenció  queda  definida
en  la  fitxa  N24  -  MASIA  DE
L’ALONSO. 

referència:  N.24   MASIA DE L'ALONSO. – Extracte del full 2. 
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1.9. OBJECTIUS I CRITERIS DEL PLA ESPECIAL.

Els objec us del pla són:

 Regular els usos de des  de l’edificació recuperada, concretament d’allotjament rural
en modalitat de masia.

 Recuperar la masia fent especial atenció a la volumetria i composició preexistents
 Realitzar una correcta i acurada integració de l’actuació a l’entorn:

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

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

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

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

No obstant, atès a les caracterís ques de l’entorn i del grau de protecció paisatgís ca del àmbit,
es considera necessari incloure en el present pla els objec us, adients a l’abast i con ngut de la
proposta, tant de la Carta del Paisatge del Garraf (abril de 2017, com del Catàleg de paisatge de
la regió metropolitana de Barcelona. Aquests objec us es desenvolupant convenientment al
Estudi Ambiental Estratègic d’aquest pla.

1.10. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

La proposta de rehabilitació  d'aquesta masia  pretén dotar  de  confort  i  salubritat  a  l’espai
interior per tal de poder desenvolupar l’ac vitat d’allotjament turís c. 

Es  tracta  d'una  masia  de  planta  baixa  i  planta  pis,  i  planta  sotacoberta  al  volum central.
Respectant la volumetria existent es redistribueix l’espai interior de les construccions existents i
per fer 7 habitacions dobles i una d'individual,  per cobrir  les 15 places màximes permeses
segons el Decret 183/2010. A més es condicionarà una habitació pel masover, amb bany propi. 

La masia disposarà d’una de les habitacions dobles amb bany,  accessibles a persones amb
mobilitat reduïda, situada a la planta baixa. 

La distribució prevista es:

- En planta baixa es disposarà l’habitació doble accessible, l'accés, una cuina (per fer
esmorzars) el menjador per a ús dels usuaris de les habitacions, uns lavabos (també
accessibles), una sala d'estar, una sala d’instal·lacions i l’habitació del masover.

- En planta primera es disposaran la resta d'habitacions,  totes amb bany propi,  i  un
distribuïdor, així com una terrassa d'us comunitari.

Totes les habitacions tenen ventilació directa a l'exterior.  La comunicació vertical dins la
masia es realitza mitjançant un nucli vertical format per l’escala.
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A la coberta, inclinada a dues aigües, s’hi col·locaran els elements necessaris per a les
instal·lacions de telecomunicacions i xemeneies reduint el mes possible el seu impacte visual i
paisatgís c.

S’acondicionarà un àrea d’aparcament al costat de la masia que disposarà de unes 10 places
aproximadament i estarà situat al costat del camí d'entrada entre dos franges d'arbres per
protegir  la  visió  dels  cotxes.  El  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.) 

El camí d’accés de la masia es troba en prou bon estat i no es preveu cap actuació, més
enllà  del  seu  manteniment  al  llarg  del  temps.  Aquest  manteniment  respectarà  la  traça
actual  i  es realitzarà amb paviments tous del pus abans esmentat per a l’aparcament. 

També s'assenyala la col·locació de una piscina natural com a complement de l’ac vitat
d'allotjament, situada al costat est del pa  més interior que forma la masia amb accés des
de aquest pa .

Es col·locarà un tancament de malla metàl·lica de simple torsió de color fosc, transparent, per
tal de reduir l’impacte sobre el paisatge, en compliment amb L’ar cle 255 del POUM vigent.

Pel que fa als subministraments i instal·lacions generals:

- La masia disposa de agua i electricitat. 
- Pel  sanejament de la masia s'ha de instal·lar  una depuradora filtrant amb la capacitat

suficient per els ocupants del turisme rural previst. La seva situació s’indica als plànols
adjunts.

Pel que fa a les condicions d’ordenació, edificació i serveis d’accés

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

- Es recuperen els Volums recuperables (A) per a allotjament rural en modalitat de masia.
- No s’u litzen els volums definits com no u litzables coberts i pe ts corrals (B, C, D, E ,F).
- Es preserven l'entorn, l'entrada, els camins de terra, la composició de façanes i el portal

modernista.
- Es preserva l’entorn format per l’habitat natura d’interès comunitat  i que conté pinedes

mediterrànies.

Les caracterís ques de la proposta de caràcter ambiental es defineixen a l ‘Estudi Ambiental
Estratègic (EAE).
L’edificació compleix amb els requisits mínims dels allotjaments rural en modalitat de masia
segons Decret  159/2012,  de  20  de  novembre,  d’establiments  d’allotjament  turís c  i
d’habitatges d’ús turís c:

Ar cle 57
Modalitats d’allotjaments rurals   
1. Els allotjaments rurals es classifiquen en les modalitats següents:

a)  Masia.  És  aquell  habitatge  unifamiliar  fora  de  nucli  que  comparteix  la
persona tular amb les persones usuàries turís ques i on es presta el servei
d’allotjament en règim d’habitacions i, com a mínim, d’esmorzar.
(…)
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2. En el cas de masia o de casa de poble compar da,  la persona tular ha d’estar
empadronada i residir efec vament a l’establiment. En el cas de masoveria o casa de
poble independent, la persona tular ha d’estar empadronada i residir efec vament o
bé a la mateixa comarca o bé als municipis limítrofs de la comarca.

Ar cle 60 Requisits tècnics de les masies i les cases de poble compar des
Les masies i les cases de poble compar des han de disposar, com a mínim, dels requisits
tècnics següents:
a) Calefacció en totes les habitacions i estances comunes.
b) Mobiliari suficient i en bon estat de conservació.
c) Serveis higiènics. Han de disposar com a mínim de: 

I.  Una cambra de bany (amb banyera o dutxa, rentamans i  inodor) a cada
habitació.
II. Un endoll al costat de cada rentamans.
III. Un pe t armari o prestatge per poder desar els estris de neteja personal.
IV. Terres totalment pavimentats, així com les parets enrajolades fins a una
alçada mínima de 2,10 metres, o bé reves des de materials que en garanteixin
la impermeabilitat.

Tots els elements sanitaris han de disposar d’aigua freda i calenta. La super cie ú l
mínima dels banys ha de ser de 2,50 m2.
d) Habitacions dormitoris. Han de disposar de ven lació directa a l’exterior. La seva
super cie mínima ha de ser de 8 m2, les habitacions individuals; 12 m2, les dobles; 14
m2, les triples, i, si s’escau, 16 m2, les quàdruples.
El  mobiliari  indispensable  ha  d’incloure:  llits  individuals  d’amplada mínima de 0,90
metres, o dobles, d’1,35 metres, tauleta de nit, cadira, armari i un punt de llum amb
interruptor al costat del llit.
e) L’alçada mínima en metres de la super cie transitable de totes les estances, llevat del
bany,  ha  de  ser  de  2,50  metres.  Excepcionalment,  poden  ser  inscrits  tot  i  que  no
compleixin  amb  l’alçada  establerta  quan  les  caracterís ques  d’interès  històric  o
arquitectònic de l’edificació així ho aconsellin.
f)  Telèfon,  llevat  que per  la  situació  geogràfica de l’establiment la  seva instal·lació
compor  una despesa desproporcionada, mo u pel qual es pot eximir el compliment
d’aquest requisit.
g)  Menjador  per  a  ús  exclusiu  de  les  persones  usuàries  amb  capacitat  màxima
coincident amb el nombre de places habilitat. La super cie ú l de la sala d’estar ha de
ser de 18 m2 fins a sis places i s’ha d’incrementar 1 m2 més per cada plaça, i ha de
comptar amb seients confortables d’acord amb la capacitat de l’allotjament.

1.11. QUADRES RESUM DE SUPERFÍCIES.

1.11.1. SUPERFÍCIES ÀMBIT

SUPERFÍCIES DE SÒL DE L’ÀMBIT DE LA MASIA ALONSO
Mas Alonso (Mas principal) 157 m²
Pol. 7 Parc. 18 35.246 m²
Pol. 7 Parc. 15 9.117 m²
Pol. 6 Parc. 12 30.592 m²
La super cie gràfica de l’àmbit 75.112 m²
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1.11.2. SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES ESTAT INICIAL ESTAT FINAL

HABITATGE 1 MASIA PRINCIPAL

Planta baixa 230,12 m² 230,12 m²
Planta Primera 178,93 m² 178,93 m²
Planta Segona 77,11 m² 77,11 m²

La super cie construïda total de l’ HABITATGE 1 486,16 m² 486,16 m²

HABITATGE 2

Planta Baixa 61.27 m² 61.27 m²
Planta Primera 65,90 m² 65,90 m²
La super cie construïda total de L'HABITATGE 2 127,17 m2 127,17 m2

TOTAL HABITATGE 613.33 m² 613.33 m²

EDIFICACIONS AUXILIARS:
Magatzem 3 317,31 317,31 
Garatge. 29,41 m² 29,41 m²
Galliner. 38,31 m² 38,31 m²
Dipòsit. 22,96 m² 22,96 m²
TOTAL EDIFICACIONS AUXILIARS 407,99 m² 407,99 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1.021,32 m² 1.021,32 m²

DANIEL SANGÜESA GÓMEZ, ARQUITECTE – c. Josep Coroleu 9, B - 08800 Vilanova i la Geltrú (BCN) danielsanguesa@coac.net - P. 15



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

1.11.3. USOS I SUPERFÍCIES ÚTILS PROPOSTA.

ESTAT INICIAL

SUPERFÍCIES ÚTILS HABITATGE 01
HABITATGE 01- PLANTA BAIXA Sup. ú l
Distrib. 01 13,15 m²
Pas 5,00 m²
Estar Menjador 31,15 m²
Cuina 9,20 m²
Bany 01 4,80 m²
Habitació 01 14,20 m²
Ves dor 2,80 m²
Total Sup. Ú l interior habitatge Planta Baixa 80,30 m²

Magatzem 01 22,95 m²
Magatzem 02 44,45 m²
Total Sup. Ú l interior magatzem Planta Baixa 67,40 m²

Porxo 01 25,05 m²
Terrassa 7,35 m²
Total Sup. Ú l exterior Planta Baixa 32,40 m²

HABITATGE 01- PLANTA PRIMERA Sup. ú l
Distrib. 02 3,55 m²
Distrib. 03 7,70 m²
Habitació 02 10,40 m²
Habitació 03 9,30 m²
Habitació 04 14,65 m²
Habitació 05 10,95 m²
Habitació 06 28,15 m²
Habitació 07 15,30 m²
Bany 02 3,70 m²
Bany 03 4,50 m²
Total Sup. Ú l interior habitatge Planta Primera 108,20 m²

Porxo 02 19,40 m²
Terrassa 02 44,75 m²
Total Sup. Ú l exterior Planta Primera 64,15 m²
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SUPERFÍCIES ÚTILS HABITATGE 02
HABITATGE 02- PLANTA BAIXA Sup. ú l
Distrib. 01 1,45 m²
Estar Menjador 23,40 m²
Cuina 13,70 m²
Bany 01 1,30 m²
Total Sup. Ú l interior habitatge Planta Baixa 39,85 m²

HABITATGE 02- PLANTA BAIXA Sup. ú l
Distrib. 02 0,72 m²
Distrib. 03 2,10 m²
Habitació 01 12,50 m²
Habitació 02 12,80 m²
Habitació 03 14,15 m²
Bany 02 3,95 m²
corredor 3,60 m²
Total Sup. Ú l interior Habitatge Planta Primera 49,82 m²

ESTAT REFORMAT

SUPERFÍCIES ÚTILS HABITATGE 01
HABITATGE 01- PLANTA BAIXA sup ú l
Distrib. 01 13,95 m²
Pas 5,00 m²
Estar Menjador 31,15 m²
Cuina 9,20 m²
Bany 01 4,95 m²
Habitació 01 17,85 m²
Bany 01 4,65 m²
Habitació 02 29,85 m²
Distrib. 02 8,80 m²
Bany comunitari 8,45 m²
Oficines 26,05 m²
Total Sup. Ú l interior Habitatge Planta Baixa 159,90 m²

Porxo 01 22,65 m²
Voladís 8,30 m²
Total Sup. Ú l exterior Planta Baixa 30,95 m²
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HABITATGE 01- PLANTA BAIXA sup ú l
Distrib. 03 13,20 m²
Habitació 03 16,65 m²
Habitació 04 16,95 m²
Habitació 05 22,50 m²
Habitació 06 23,10 m²
Bany 03 4,90 m²
Bany 04 3,45 m²
Bany 05 4,70 m²
Bany 06 4,45 m²
Total Sup. Ú l interior Habitatge Planta Primera 109,90 m²

Porxo 02 16,70 m²
Terrassa 02 44,75 m²
Total Sup. Ú l exterior Planta Primera 61,45 m²

SUPERFICIES ÚTILS HABITATGE 02
HABITATGE 02- PLANTA BAIXA sup ú l
Habitació Masover 22,30 m²
Cuina 13,55 m²
Bany 01 4,00 m²
Total Sup. Ú l interior Habitatge Planta Baixa 39,85 m²

HABITATGE 02- PLANTA BAIXA sup ú l
Pas 0,72 m²
Habitació 07 2,10 m²
Habitació 08 12,50 m²
Bany 07 12,80 m²
Bany 08 14,15 m²
Total Sup. Ú l interior Habitatge Planta Primera 42,27 m²

1.12. INFORMACIÓ CONSULTA I IDENTIFICACIÓ.

El document s’exposarà al públic pel termini mínim de 45 dies amb la finalitat de recollir les
al·legacions que puguin presentar-se. Durant aquest període es procedirà també a la sol·licitud
dels informes als organismes que correspongui.

Prèviament  a  l’aprovació  defini va  es  redactarà  el  corresponent  informe  d’al·legacions,  el
con ngut de les quals podrà incorporar-se, si s’escau, al document que s’aprovi defini vament.

Les  actuacions  d'informació  i  consulta  del  Pla  en  relació  amb  el  procediment  d'avaluació
ambiental, es realitzaran de conformitat amb l'ar cle 21 de la Llei 21 /2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental. La fase de consultes sobre el document d'aprovació inicial, que inclourà
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l'estudi ambiental estratègic juntament amb un resum no tècnic del mateix, es realitzarà per
l’òrgan substan u a les administracions públiques afectades i al públic interessat que es cita a
con nuació, sens perjudici que siguin consultats altres organismes segons la legislació vigent.

6.1. Administracions públiques afectades

- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
- Agència Catalana de I ‘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
- ins 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

6.2. Públic interessat

- Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf
- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural
- ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura

1.13. ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

El  con ngut del  estudi  d’impacte  e  integració paisatgís ca   i  del  l’ampliació  de l’informe
d’impacte paisatgís c, es troben als annexos 3 i 9, respec vament,  del present document.

1.14. INFORME AMBIENTAL I ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

La tramitació  del  present  pla  requereix  d’avaluació ambiental  estratègica,  a  tal  efecte  s’ha
redactat l’Estudi Ambiental Estratègic que es presenta en document apart i  vinculat amb el
present pla.

No obstant, no es considera cap modificació en l’actual mobilitat a l’entorn de l’àmbit del pla.

Vilanova i la Geltrú, 22  d’octubre de 2019

Daniel Sangüesa Gómez, arquitecte.
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2. PLÀNOLS

A01. SITUACIÓ
A02. EMPLAÇAMENT
A03. HABITATGE 01 - ESTAT INICIAL PLANTA BAIXA
A04. HABITATGE 01 - ESTAT INICIAL PLANTA PRIMERA
A05. HABITATGE 02 - ESTAT INICIAL PLANTA BAIXA 
A06. HABITATGE 02 - ESTAT INICIAL PLANTA PRIMERA
A07. FAÇANES I SECCIÓ
A08. HABITATGE 01 - ESTAT REFORMAT PLANTA BAIXA
A09. HABITATGE 01 - ESTAT INICIAL PLANTA PRIMERA
A010. HABITATGE 02 - ESTAT INICIAL PLANTA BAIXA 
A011. HABITATGE 02 - ESTAT INICIAL PLANTA PRIMERA
A012. HABITATGE 02 – ENDERROC-REFORMA PLANTA BAIXA
A013. HABITATGE 02 – ENDERROC-REFORMA PLANTA PRIMERA
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3. NORMATIVA

Ar cle 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.

Ar cle 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 paisatgís c (clau 18b).

Ar cle 3. Obligatorietat

Les determinacions del Pla Especial s’interpretaran d’acord amb el sen t propi de les seves
paraules,  amb els  objec us 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’ar cle 10.2. de la Llei
3/2012  (TRLUC).  En  tot  cas,  prevaldran  les  disposicions  de  la  norma va  de  planejament
urbanís c vigent.

Tot allò no regulat específicament en aquest pla especial serà d’aplicació la regulació establerta
a les normes urbanís ques 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 ins tucionals

Ar cle 4. Vigència

El  present Pla Especial entrarà en vigor el dia següent de la publicació de l’acord d’aprovació
defini va al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La  vigència  del  Pla  Especial  urbanís c  és  indefinida,  sens  perjudici  de  la  seva  revisió,
modificació, ampliació o reducció.
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Ar cle 5. Interpretació

La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu con ngut i subjecte als seus
objec us i finalitats. Si hi ha contradicció gràfica entre plànols de diferent escala, s'estarà al que
cons  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·lec u. 
 
Ar cle 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 urbanís ca vigent, el planejament general del municipi de Vilanova i la Geltrú i allò fixat
en les presents normes.

L’alteració del con ngut (ampliació,  reducció o simple modificació)  es farà seguint el  mateix
procediment establert per la seva formulació.

Ar cle 7. Documents del Pla

Seran d’aplicació les determinacions es despleguen en en els següents documents:

1. Memòria
2. Norma va
3. Plànols 
AN. Annexos.

Ar cle 8. Usos admissibles

Únicament s’admetran els usos determinats a la fitxa N24 del PECMCR.

Ar cle 9.- Interpretació i altres usos

Aquells usos diferents als esmentats a l’ar cle anterior seran contraris al planejament urbanís c
i, per tant, no podrà ser objecte de llicència urbanís ca i/o d’ac vitat en l’àmbit del pla.

Ar cle 10. Modificació d’usos

Mitjançant la per nent llicència, els propietaris dels immobles catalogats podran canviar l’ús a
què es des nen aquests, sempre i quan sigui un dels usos compresos en la present norma va i a
les fitxes norma ves corresponents.
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Ar cle 11. Llicències municipals

Els  actes  subjectes  a  llicència  municipal,  el  règim general  llicència  urbanís ca  municipal,  la
documentació  que  ha  de  complementar  la  sol·licitud  de  la  llicència,  la  caducitat,  i  resta
d’aspectes rela us a la concessió i tramitació de les llicències municipals es regularan pels ar cles
20-30 del PECMCR.

Ar cle 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 afec n 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 sen t, s’hauran de respectar els materials i les textures emprades en els paraments
ver cals exteriors i a les teulades. 

En la reconstrucció no s’admet l’aplicació d’una volumetria diferent de l’original.

Ar cle 13.- Materials i textures

Els edificis des nats 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  es guin  arrebossats  amb colors  pics  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 pus 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 paisatgís c, preferiblement amb teula
ceràmica, amb preferència de teula envellida o teula vella del pus àrab.

Les portes, les finestres i baranes dels balcons seran de fusta o ferro. 

Ar cle 14. Tancaments de parcel·la

El tancament de la parcel·la serà principalment de pologia de malla metàl·lica i en tot cas
haurà de complir amb l’ar cle 255 de les NNUU del POUM.

Ar cle 15. Norma va 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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Ar cle 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 pe ta i graves, to-u) a ser possible de la zona.

Ar cle 17. Construcció d’una piscina.

Es permet la construcció d’una piscina amb una super cie associada de 60m2.

Ar cle 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  garan rà  que aquest  ocupa  la  mínima  super cie  possible,  amb  una
distribució ordenada, que u litzi paviments tous de caràcter permeable (terra, sauló piconat,
grava pe ta, tot-u, etc.), i que es condicioni amb arbrat i vegetació.

 Ar cle 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
domès c 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.

Ar cle 20. Mesures d’integració paisatgís ca. 

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 man ndrà l’aspecte exterior de les façanes. El manteniment dels acabats de façanes

serà  amb  arrebossats  i  pintats  de  materials  compa bles  amb els  murs  del  conjunt
arquitectònic i de color blanc o d’un color jus ficat per estudi històric del color original.

- L’enjardinament man ndrà 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 asfàl c 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 paisatgís cs 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 sen t, 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.

Ar cle 21. Tales d’arbres 

En relació a la tala d'arbres es garan rà 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)

Ar cle 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

u lització de paviments asfàl cs.
- Es  disposarà  l’abalisat  convenient  de  la  zona  d'obres  per  tal  d'evitar  l'ocupació  i

afectació de zones amb interès natural.

Ar cle 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’ac vitat dels conreus i el murs de pedra seca.
- Tots els residus generats en l’execució del Projecte, incloent-hi les runes es ges onaran

en instal·lacions autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya, en compliment de la
norma va 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 prac ca

per a la rehabilitació i la construcció sostenible".

Ar cle 24. Mesures de protecció ambiental contra la contaminació acús ca i lumínica 

- Es preservarà a l’àmbit els objec us de qualitat acús ca corresponents a la zona de
sensibilitat acús ca que correspon.

- Es  donarà  compliment  a  la  Llei  16/2002,  de  28  de  juny,  de  protecció  contra  la
contaminació acús ca, 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 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 de25 d’agost.
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Vilanova i la Geltrú, 22  d’octubre de 2019

Daniel Sangüesa Gómez, arquitecte.
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