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

AN. ANNEXOS   PART -2

AN-1. ESCRIPTURES DE PROPIETAT
AN-2. CERTIFICAT DE SUPERFÍCIES 
AN-3. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
AN-4. DOCUMENT D’ABAST
AN-5. INFORME CONSELL COMARCAL
AN-6. INFORME AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA
AN-7. INFORME D’ABAST DE QUALITAT ACÚSTICA I LUMÍNICA
AN-8. FITXES PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Text refós

2015)
AN-9. ACTA APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL
AN-10. AMPLIACIÓ DE L’INFORME D’IMPACTE PAISATGÍSTIC
AN-11. INFORME DE PROTECCIÓ CIVIL
AN-12. INFORME CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
AN-13. INFORME INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA
AN-14. INFORME GERÈNCIA DE SERVEIS ESPAIS  NATURALS 
AN-15. INFORME DE DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC
AN-16. ACORD COMISSIÓ TERRITORIAL URBANISME DE BARCELONA, SESSIÓ 2 D’OCTUBRE DE

2019
AN-17. INFORME PROPOSTA SOBRE DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
AN-18. RESOLUCIÓ FORMULACIÓ DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA. 

DANIEL SANGÜESA GÓMEZ, ARQUITECTE – c. Josep Coroleu 9, B - 08800 Vilanova i la Geltrú (BCN) danielsanguesa@coac.net - P. 40

Aj. VNG Anotació: 2019041121 Data: 23/10/2019 11:26:41                                                                 CUD: 12430763624046430361 

DSG
Rectángulo

DSG
Texto escrito a máquina

DSG
Texto escrito a máquina



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

AN-9.  ACTA APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL. 

DANIEL SANGÜESA GÓMEZ, ARQUITECTE – c. Josep Coroleu 9, B - 08800 Vilanova i la Geltrú (BCN) danielsanguesa@coac.net - P. 189

Aj. VNG Anotació: 2019041121 Data: 23/10/2019 11:26:41                                                                 CUD: 12430763624046430361 



~ AJUNTAMENT DE 

V Vilanova i la Geltrú 

Area de Territori i Espai Urba 

Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 

Serveis Jurídics i Administratius d'Urbanisme 

Document electrón le 
Número de validació: 12000127416451433700 

/rt'\. AJUNTAMENT DE 

W Vilanova i !a G~:.:.;ltr:..:;;ú:----1 

[~ ·3 AGO~~O~ 
REGISTRE DE SORTiDA 

Núm. 20180 /~'::¡. 1 

ANDREU TEIXIDO BRUGUERA 
e/. Josep Coroleu. 9 bx 
08800 VILANOVA 1 LA GELTRÚ 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinaria de data 24 de juliol de 2018, va aprovar, 
entre d'altres, amb la salvetat i a reserva deis termes que resultin de l'aprovació de 
l'acta corresponent, segons el que asenyala l'article 206 del Reglament d'organització, 
funcionament i régim comú de les entitats locals, l'acord següent: · 

"Relació de fets: 

1.- En data 23 de mar<; de 2017 (registre d'entrada 2107009432), el Sr. Vicen<; Mutgé 
Barceló, en representació del Sr. Andreu Teixidó Bruguera, presenta la proposta 
d'Avan<; de Pla Especial de la Masia Alonso per allotjament rural. 

En data 29 de juny de 2017 es presenta un nou document amb algunes esmenes, un 
estudi d'impacte paisatgístic i informes sectorials sol·licitats pel técnic redactor del 
document. Es sol·licitava que se li donés el tramit corresponent fins l'aprovació 
definitiva, publicació i executivitat. 

En data 14 de novembre de 2017, el se.nyor Daniel Sangüesa Gómez, en 
representació del senyor Andreu Teixidó Bruguera, va presentar el document de 
Informe Ambiental de I'Avan<; de Pla Especial de la Masia Alonso, núm. registre 
d'entrada 2017035079. 

11.- En data 27 de novembre de 2017 es va sol·licitar a !'Oficina Territorial d'Acció i 
Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya (OTAA) del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l'inici de la tramitació de l'avaluació ambiental estratégica 
ordinaria. 

En data 5 de desembre de 2017, la OTAAA va notificar a I'Ajuntament el requeriment 
per aportar el document inicial estratégic per tal de prosseguir amb la tramitació 
corresponent. 

En data 23 de febrer de 2018, el senyor David Sangüesa Gómez, en representació del 
senyor Andreu Teixidó Bruguera, núm. de registre d'entrada 2018007103, va presentar 
el Document Inicial Estratégic requerit perla OTAA. 

En data 27 de mar<; de 2018, la OTAAA va emetre el Document d'Abast de I'Avan<; de 
Pla Especial. 

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

Aquest és un document electrónic emes per I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adrer;a d'internet: https://aoberta.vilanova.catlvalidacio. 
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111.- A la vista deis antecedents exposats, els serveis técnics d'urbanisme han elaborat 
!'informe urbanístic pel tramit d'aprovació inicial d'aquest Pla Especial, incorporat a 
l'expedient, el qual presenta el següent contingut literal: 

"PLA ESPECIAL PERA L' ÁDEQUACIÓ DE LA MASIA ALONSO EN ALLOT JAMENT 
RURAL. INFORME URBANÍSTIC PEL TRÁMIT D' APROVACIÓ INICIAL 

1.- Antecedents 

En data 23 de marc; de 2017, el Sr. Vicenc; Mutgé Barceló, amb registre d'entrada 
2107009432, i en representació d'Andreu Teixidó Bruguera presenta la proposta 
d'Avanc; de Pla Especial de la Masia Alonso per allotjament rural. 

En data 29 de juny de 2017 es presenta un nou document amb algunes esmenes, un 
estudi d'impacte paisatgístic i informes sectorials sol·licitats pel técnic redactor del 
document. Es sol ·licitava que se li donés el tramit corresponent fins l'aprovació 
definitiva, publicació i executivitat. 

En data 14 de novembre de 2017, el senyor Daniel Sangüesa Gómez, en 
representació del senyor Andreu Teixidó Bruguera, va presentar el document de 
Informe Ambiental de I'Avanc; de Pla Especial de la Masia Alonso, núm. registre 
d'entrada 2017035079. 

En data 27 de novembre de 2017 es va sol·licitar a !'Oficina Territorial d'Acció i 
Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya (OTAAA) del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l'inici de la tramitació de l'avaluació ambiental estratégica 
ordinaria. 

En data 5 de desembre de 2017, la OTAAA va notificar a I'Ajuntament el requeriment 
per aportar el document inicial estratégic, per tal de prosseguir amb la tramitació 
corresponent. 

En data 23 de febrer de 2018, el senyor David Sangüesa Gómez, en representació del 
senyor Andreu Teixidó Bruguera, núm. de registre d'entrada 2018007103, va presentar 
el Document Inicial Estratégic requerit perla OTAAA. 

En data 27 de marc; de 2018, la OTAAA va emetre el Document d'Abast de I'Avanc; de 
Pla Especial. 

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

2.- Objecte de !'informe 

L'objecte d'aquest informe técnic és el document de Pla Especial per a l'adequació de 
la Masia Alonso en allotjament rural, en el marc del se u tramit d'aprovació inicial. 

Aquest és un document electróníc emes per I'Ajuntament de Vílanova í la Geltrú. La seva autentícítat es pot comprovar 
en la següent adrer;a d'ínternet: https://aoberta. vílanova. catlvalidacío. 
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3.- Promotor 
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El promotor del Pla Especial per a l'adequació de la Masia Alonso en allotjament rural 
és el senyor Andreu Teixidó Bruguera. 

4.- Redactor 

El redactor del document del Pla Especial i del Document Inicial Estratégic és David 
Sangüesa Gómez, arquitecte. 

5.- Planejament vigent i antecedents 

El 25 de juliol de 2001, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, publicada al DOGC núm. 3444 de 2 d'agost del 2001, s'aprova 
definitivament la Revisió del PGO, planejament vigent en l'ambit del document 
presentat. 

La finca on se situa la Masia Alonso és inclosa dins el Pla Especial i Cataleg de masies 
i cases rurals en sol no urbanitzable, document aprovat definitivament per la CTUB en 
data 6 de novembre de 2014, amb conformitat del Text refós en data 11 de febrer de 
2016 i publicat al DOGC en data 7 d'abril de 2016. 

6.- Classificació i qualificació urbanística 

El sol on es situa la Finca de la Masia Alonso és classificat com a sol no urbanitzable 
amb la qualificació 18b. 
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L'article 268 de la normativa del Pla General determina les condicions d'ús sal · no 
urbanitzable amb la clau 18b Só/ agrarí de valOr paísatgístíc. 

Article 268. Clau 21: Sol agrári de valor paisatgístic (clau 18b). 

A. DEFINICIÓ. 

Compren els terrenys agrícoles i forestals que a més del contingut de l'article 265, les seves condicions 
naturals i paisatgístiques han de ser objecte d'especial protecció, impedint-se les actuacions que puguin 
perjudicar els seus valors. Es regeix pels parametres deis articles 266 i 267 amb les limitacions que 
segueixen. 

B. CONDICIONS D'ÚS 1 EDIFICACIÓ. 

1. Els usos queden limitats per les disposicions de l'article 259. 

2. Les edificacions o instal·lacions rurals arllades, dintre de les limitacions establertes per la normativa 
legal específica sobre la materia, i comptant amb l'autorització deis Organismes competents i la preceptiva 
!licencia municipal, podran autoritzar-se quan la superficie de la parcel.la no sigui inferior a les 3 ha. La 
seva alr;:ada total no superara els 7,00 m. · 

3. En qualsevol cas, resten prohibits: 

a) els coberts de superficie major de 500 m2
. per cada 30.000 m2 de superficie de la finca. 

b) els hivernacles de superficie major de 3.000 m2 per cada 30.000 m2 de superficie de la finca. No 
obstant, podran situar-se més d'un deis elements abans dits dintre d'una mateixa finca sempre que: 

En el cas deis coberts, l'ocupació no superi 1'1% de la finca, i la distancia entre ells sigui major de 10 
m. 

En el cas deis hivernacles, l'ocupació no superi el 10% de la finca, i la distancia entre ells sigui major 

Aquest és un document electrónic emes per I'Ajuntament de Vílanova í la Geltrú. La seva autentícítat es pot comprovar 
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de 25m. 

C. AL TRES CONDICIONS. 

La modificació d'aquesta qualificació no podra ter-se a través de Modificació Puntual del PGO, i únicament 
la Revisió del PGO podré autoritzar-la mitjan9ant !'oportuna justificació. 

L'article 259 regula els usos al sol no urbanitzable 

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

1. Els usos en sol no urbaniizabfe, salvant reglamentacíons més detallades als articles 
corresponents, es regulen segons el següent quadre: 

Us 1 Zona 18 18b 10 11 22 13 

Ecologico-pa.isatgístic (7) St SI SI SI SI SI 

Agrícola SI SI SI SI NO (6) 

Ramader (granges) SI NO sr NO NO NO 

Forestal SI SI SI SI SI SI 

Extra di u (3) NO (3) NO (3) (3) 

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

l . Serveis Tecnics amb gran consum de sól (4) NO (6) (4) NO (7) 

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

Hoteler NO NO NO (2} (2) {2) 

Residencial móbil NO NO NO SI NO NO 

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

Públic-administratiu SI NO NO NO SI NO 

Sanitari-assistencíal (4) NO NO NO NO SI NO 

Docent (4} NO NO NO NO SI SI 

Esportiu NO NO SI SI SI NO 

Recreatiu NO NO SI SI SI NO 

Socio-cultural NO NO S! SI SI NO 

Religíós NO NO NO SI SI (1) 

(1) Només existents. 

(2) Acceptable només en les condicions de rartide 258. 1. 

(3) En les condicions deis articles 263, 264, 322 i 323, previ els informes pertinents. 

(4} Compatibílítat a analitzar cas percas, en funció art 90.6_ 

(5) S'estara a la normativa sectorial específica_ Les edificacions se separaran un mínim de 10 
m. deis límíts de la finca, i 100m. de[ sol urba, urbanítzable .i dau 16_ 

Pel que fa al Pla Especial i Cataleg de masies la Finca de la Masia Alonso té la seva 
corresponent fitxa: 
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MAS! A DE L 'ALONSO N. 24 

--PLANOt DE LOCALITZACIO 

Les determinacions normatives de la fitxa corresponent estableixen els usos permesos 
en les construccions existents i condicions per la totalitat de la finca. 
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MASIA DE L'AUiNSO N. 24 2 

H. H~~tQfl 
TR : T uritmi, Rw"<li 
R. r:-~~:ior.í~I?J 
HO, . HC~f.N 
E-;u. ESp«¡,l'k~ 

Així, a les edificacions grafiades com 24 (edificació principal) i A (volum recuperable), 
es permeten els usos de habitatge, hotel rural, espai per lleure i restauració. 

Es determina la preservació de l'entorn, entrada, camins de terra, composició de la 
fac;;ana i portal modernista. 

Al punt 8 de la fitxa, Elements especials a preservar i altres condicions específiques, es 
determina la necessitat de la redacció d'un Pla especial per a portar a terme els usos 
de restauració, hotel rural i espai per lleure. 

7.- Documentació 

El contingut del document presentat és el següent: 

• Dades Generals 

• Memoria descriptiva i justificativa 

Antecedents 

Naturalesa, objecte i abast del pla especial 

Justificació específica 

Formulació i tramitació 

Marc Urbanístic Legal 

Estructura de la propietat, usos del sol i estat de l'edificació 
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Planejament vigent 

Objectius i criteris del pla especial 

Descripció de la proposta 

Quadre resum de superficies 

lnformació consulta i edificació 

Estudi d'impacte i integració paisatgística 
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Informe Ambiental i estudi d'avaluació de la mobilitat generada 

• Planols 

• Normativa 

• Annexos 

8.- Objectius, justificació i contingut de la proposta 

L'objectiu del pla especial és en compliment de les determinacions del Pla especial i 
cataleg de masies i cases rurals en sól no urbanitzable, ordenar la finca on es situa la 
Masia Alonso per tal de poder dur a terme l'ús d'allotjament rural. 

Es pretén recuperar la masia i el seu entorn, preservant els seus valors arquitectónics, 
histories i paisatgístics. 

L'adequació al nou ús es dura a terme mitjan9ant la intervenció en els volums 
permesos (24 de la fitxa del cataleg) mantenint-ne la volumetria original, així com la de 
les construccions existents. 

A la resta de la finca es proposa la construcció d'una piscina, instal·lació d'una tanca 
metal·lica, instal ·lació d'una depuradora per al tractament d'aigües residuals i 
l'habilitació d'una zona d'aparcament. 
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L'edificació principal consta de planta baixa, planta pis i sotacoberta al volum central. 
Es pretén redistribuir l'espai interior sense alterar el volum, per tal de disposar de 7 
habitacions dobles i una individual per cobrir 15 places permeses pel Decret 183/201 O, 
de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic. 

El total de la superficie constru'ida és de 1.021,32 m2
, coincident amb l'estat inicial. 

Alhora es propasa la construcció d'una piscina natural que abastara un ambit de 12 x 6 
m, l'adequació d'una zona d'aparcament per a 1 O vehicles, l'arranjament del camí 
d'accés des del Camí Molinant i la instal ·lació d'una depuradora. 

9.- Estudi Ambiental Estratégic 

El document de Pla especial s'acompanya de I'Estudi Ambiental Estratégic, que recull 
les determinacions del Document d'abast emés per I'OTAAA respecte al Document 
Inicial Estratégic tramitat amb I'Avan~ de ~Pia Especial. 

Aquest document defineix les actuacions de caracter ambiental que permetin una 
correcta integració en l'entorn de la proposta. 

El contingut és el següent: 

Dades Generals 

• lntroducció 

• Objectius de la planificació 
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• Abast i contingut del Pla i d.e les seves alternativas viables 

Definició del projecte i les seves característiques 

Alternativas estudiades i justificació de la solució adoptada 

• Desenvolupament previsible del pla o programa 

• Potencials impactes ambientals tenint en compte el canvi climatic 

Estalvi d'aigua 

Gestió energética 

Qualitat acústica 

Gestió de materials i residus 

Prevenció de la contaminació lumínica 

• lncidencies previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents 

Legislació vigent en materia d'avaluació ambiental 

Legislació vigent en materia d'urbanisme 

• Síntesi 

• Programa de vigilancia ambiental 

• Resum de caracter no tecnic 

• Planols 

• Annexos 

10.- Document d'abast 

El document d'abast, emés per I'OTAAA, determina l'abast de l'estudi ambiental 
estratégic i estableix els principis de sostenibilitat, ambientals, criteris i indicadors que 
cal aplicar en l'elaboració, modificació ~ avaluació del pla. 

Per a la seva redacció !'Oficina Territorial va sol·licitar informes a les següents 
administracions públiques i públic interessat (ambles corresponents determinacions): 

Agencia Catalana de I'Aigua: respecte l'abastament d'aigua, sanejament. Hidrología i inundabilitat la 
proposta és compatible amb el vector aigua 

Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural: sense resposta 

Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: sense 
resposta 

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura: sense resposta 

Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosférica: 

Contaminació acústica: s'ha de garantir el complíment de la normativa aplicable, fer ús de barreres 
vegetals per amortir el so ambiental 

Vector Llum: disposar el míním nombre de 1/ums príorítzant els típus de lampades VCBP o LEO, díverses 
consíderacíons tecniques que haura de comp/ir el projecte 
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Vector acústic: s'ha d'assegurar la consecució deis objectius de qualitat acústica segons normativa vigent 

Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona: sense resposta 

lnstitut Cartografíe i Geológic de Catalunya: sense resposta 

Subdirecció General de Programes en Protecció Civil: sense resposta 

Area de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona: sense resposta 

Consell Comarcal del Garraf: informe favorable 

Agrupació perla Protecció del Medí Ambiental del Garraf: sense resposta 

DEPANA: sense resposta 

ADENC: sense resposta 

Direcció General de Turisme 

L'informe urbanístic i territorial emés per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona determina que cal ampliar l'estudi d'impacte i integració paisatgística pel que 
fa a la implantació de la piscina natural propasada. 

11. Valoració del document e incorporació de les determinacions del 
document d'abast i de !'informe urbanístic i territorial 

El document de Pla especial és necessari per a la implantació de l'ús d'allotjament 
rural a la finca Masia Alonso. Tal com s'especifica al document, la intervenció que es 
realitzara per a que la Masia Alonso tingui aquest nou ús es limita a una nova 
distribució de !'interior d'algunes parts de les edificacions, la construcció d'una piscina 
natural i l'arranjament d'una zona d'aparcament. Es tracta dones, d'una intervenció 
d'impacte redu'it que gairebé no afecta l'estat actual i que ha de col·laborar a la 
conservació i manteniment de les edificacions originals del segle XIX. 

El document d'abast considera que el document inicial estratégic (DIE) s'adiu 
majoritariament amb les determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d'avaluació ambiental. No obstant, considera que I'Estudi Ambiental Estratégic (EAE) 
que es tramita conjuntament amb el Pla Especial ha de incorporar alguns aspectes del 
DIE: 

Considerar /es determinacions del Pla territorial metropolita de Barcelona respecte al sistema d'espais 
oberts de caracter preventiu. 

Incorporar la qualificació urbanística del planejament general i del Pla especial i cataleg de masies i cases 
rurals en sól nó urbanitzable. 

Incorporar e/s objectius i actuacions per la unitat paisatgística Plana del Garraf del Cata/eg de paisatge de 
la regió metropolitana de Barcelona. 

Assenyalar els terrenys amb pendent superior al 20% 

Fer constar la delimitació de terrenys catalogats d'interes comunitari. 

Considerar la presencia arbória en /'entorn de la masia. 

Completar la informació aportada respecte paisatge i tenir en compte que la finca forma part de /'area de 
distribució d'especies de rapinyaires. 

Concretar el vol u m total d'aigües residuals. 

Completar i concretar el contingut deis objectius, criteris i indicadors ambientals. 

Analitzar el grau de compliment de les alternatives d'acord amb e/s objectius i criteris ambientals. 
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Respecte /'alternativa adoptada cal valorar l'afectació sobre la massa forestal de l'entorn de la masía així 
com quantificar els moviments de terres i perdua de permeabilitat associada a la intervenció. 

El document de EAE que es presenta conjuntament amb el pla especial per a 
l'aprovació inicial, incorpora la totalitat de les prescripcions del document d'abast. 

Pel que fa a !'informe urbanístic i territorial emés per la Comissió Territorial de 
d'Urbanisme de Barcelona, aquest determina com a única prescripció que cal ampliar 
l'estudi d'impacte i integració paisatgística per tal d'acreditar que la construcció d'una 
piscina natural aprofitant el desnivel! entra la plataforma de la masia i els camps de 
conreus (2 m) comporta el mínim moviments de terres. 

12. lnnecessarietat de la suspensió de tramitacions i !licencies 

L'article 73 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme determina el següent: 

Article 73. Suspensió de tramitacions i de llicencies 
1. Els órgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, 
amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre 
l'atorgament de llicéncies de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament 
de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial. 

2. L'aprovació inicial deis instruments de planejament urbanístic obliga l'administraeíó competent a acordar 
les mesures enunciadas per l'apartat 1, en els a m bits en qué les noves determinacions comportin una 
modificació del régim urbanístic. L'administració competent també pot acordar les dites mesures en el cas 
que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han d'ésser explicitats i justificats. 

Tal comes diu a l'apartat 2 calla suspensió de !licencies en el ambits en que les noves 
determinacions comportin una modificació del régim urbanístic. Al respecte cal dir que 
aquesta modificació de régim va ser objecte del Pla Especial i Cataleg de masies i 
cases rurals en sol no urbanitzable aprovat definitivament per la CTUB en data 6 de 
novembre de 2014, amb conformitat del Text refós en data 11 de febrer de 2016 i 
publicat al DOGC en data 7 d'abril de 2016. 

El pla objecte del present informe concreta i estableix les condicions per al 
desenvolupament deis usos ja establerts per l'esmentat Pla Especial i Cataleg de 
masies i en conseqüéncia no es traba dins els supósits que impliquen la suspensió de 
tramits i llicéncies. 

13. Conclusions 

D'acord amb tot alió expressat en els apartats anteriors d'aquest informe, el técnic 
sotasignat informa que 1'6rgan municipal competent pot procedir a l'aprovació inicial del 
document Pla Especial per a l'adequació de la Masia Alonso com a allotjament rural 
amb la condició de la presentació, abans del tramit d'aprovació provisional, d'un 
document que incorpori l'ampliació de l'estudi d'impacte i integració paisatgística en el 
termes explicats en el punt 11, en compliment de les determinacions de !'informe 
urbanístic i territorial emés perla CTUB. 

Així mateix caldra sol·licitar informes a les següents administracions i entitats: 

• Oficina Tecnica d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
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• 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 Atmosférica 

• Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona 

• lnstitut Cartografíe i Geológic de Catalunya 

• Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 

• Area de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

• Consell Comarcal del Garraf 

• Agrupació per la Protecció del Medi Ambiental del Garraf 

• DEPANA 

• ADENC 

Tot el qual s'informa sense perjudici d'altres informes tecnics o jurídics més ben 
fonamentats." 

Fonaments de dret: 

1.- Article 268 i 259 del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú, aprovat el 25 
de juliol de 2001 per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
(DOGC núm. 3444, de 2 d'agost del 2001 ). 

2.- Pla Especial i Cataleg de masies i cases rurals en sól no urbanitzable, aprovat 
definitivament perla CTUB en data 6 de novembre de 2014, amb conformitat del Text 
refós en data 11 de febrer de 2016 (publicat al DOGC de data 7 d'abril de 2016). Fitxa 
N 24. 

3.- Article 67.1 g) del Text refós de la Llei d'Urbanisme (aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost; en endavant, TRLUC), en materia de plans especials urbanístics 
de desenvolupament per a masies i cases rurals. 

De conformitat amb l'article 67.2 TRLUC, els plans especials urbanístics de 
desenvolupament previstos expressament en el planejament urbanístic general han 
d'ajustar llurs determinacions a les del pla que desenvolupen. 

D'acord amb l'article 69.1 TRLUC, els plans especials urbanístics contenen les 
determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic corresponent o, a 
manca d'aquest, les própies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificadas i 
desenvolupades en els estudis, planols, les normas i els catalegs que escaiguin. 

En similars termes s'estableix a l'article 92 del Reglament de la Llei d'Urbanisme 
(aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol; en endavant, RLU), i J'article 94.1 del 
referit RLU determina que els plans especials urbanístics astan integrats per la 
documentació escrita i grafica adequada a llur naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, 
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hauran de contenir una memona descriptiva i justificativa de la necessitat o 
conveniencia del pla i de l'ordenació que aquest preveu i els planols d'informació i 
d'ordenació que corresponguin. 

4. El present Pla s'ha de sotmetre al procediment de tramitació previst a l'article 85 del 
TRLUC. Atenent a qué el present Pla Especial s'ha sotmés préviament al procediment 
d'avaluació ambiental, d'acord amb l'article 86 bis TRLUC i 115 del Reglament de la 
Llei d'urbanisme !'informe de sostenibilitat ambiental ha de formar part de la 
documentació de l'instrument de planejament objecte d'aprovació inicial, i se sotmet a 
informació pública durant un termini mínim de 45 DIES, conjuntament amb l'instrument 
de planejament del qual forma part, després de la seva aprovació inicial. El document 
ha d'incorporar una memoria ambiental, als afectes i seguint els tramits previstos als 
referits articles 86 bis TRLUC i 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme. 

L'acord d'aprovació inicial s'haura de publicar en el Butlletí Oficial de la provincia, en el 
tauler d'anuncis de la Corporació, en un deis diaris de premsa periódica de més 
divulgació en l'ambit municipal i en la web municipal d'aquest Ajuntament, 
conjuntament amb !'informe de sostenibilitat ambiental, i sotmetre'l a informació pública 
pel referit termini de QUARANTA-CINC (45) DIES des de la darrera publicació 
obligatoria, de conformitat amb l'article 23 del Reglament de la Llei d'urbanisme, i 96 i 
85 del Text refós de la Llei d'urbanisme. 

D'acord amb la disposició addicional desena del TRLUC, els terminis per a la 
tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió 
urbanística establerts per aquesta Llei s'amplien en un mes, en cas que coincideixin 
totalment o parcialment amb el mes d'agost. 

5. Simultaniament al tramit d'informació pública, s'haura de sol-licitar, si s'escau, un 
informe als organismes afectats per raó de llurs competéncies sectorials, els quals 
l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg (art. 85.5 TRLUC). Sens perjudici de qué s'hagin d'efectuar també simultaniament 
les consultes que procedeixin, d'acord amb el que estableixi el document de referencia 
ambiental (art. 115 e) RLUC). 

6. Abans de l'aprovació provisional per part de I'Ajuntament, s'ha de lliurar al 
departament o departaments competents en materia d'urbanisme i de medi ambient la 
proposta de memoria ambiental, juntament amb una copia de la proposta de pla que es 
preveu sotmetre a l'aprovació provisional. En el termini de 3 mesas des de la recepció 
de la proposta de memoria ambiental, dit departament o departaments han de trametre 
la resolució de l'órgan ambiental sobre la memoria ambiental i un informe urbanístic i 
territorial sobre els aspectes del pla relatiu a qüestions de legalitat i a qüestions 
d'oportunitat d'interés supramunicipal, per tal que puguin ser considerats en l'acord 
d'aprovació subsegüent (apartats Quart i Cinqué de la Disposició Transitoria Divuitena 
del Text refós de la Llei d'urbanisme). 

7.- L'órgan municipal competent per a l'adopció de l'acord d'aprovació inicial d'aquest 
Pla Especial és la Junta de Govern Local, segons acord de delegació adoptat per 
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Decret d'Aicaldia de data 22 de juny de 2015 (BOP de 13-07-2015), de l'atribució que 
ostenta !'Alcalde de conformitat amb l'article 21.1 j) de la Llei de Bases de Régim 
Local. 

L'órgan municipal competent per a l'adopció de l'acord d'aprovació provisional de dit 
Pla és el Pie de I'Ajuntament, de conformitat amb l'article 22.2 e) de la Llei de Bases de 
Régim Local. 

L'órgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona, d'acord amb l'art. 80 e) TRLUC. 

Per tot l'exposat, d'acord amb el Decret de delegació de competéncies de l'alcaldia en 
la Junta de Govern Local, de data 22 de juny de 2015 (BOPB de 13 de julio! de 2015), 
es propasa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial per a l'adequació de la Masia Alonso 
coma allotjament rural, promogut pel Sr. Andreu Teixidó Bruguera, de conformitat amb 
!'informe favorable de l'arquitecte municipal del Servei d'Urbanisme incorporat a 
l'expedient, amb la condició de la presentació, abans del tramit d'aprovació provisional, 
d'un document que incorpori l'ampliació de l'estudi d'impacte i integració paisatgística 
en compliment de les prescripcions establertes per !'informe urbanístic i territorial emes 
per la CTUB, en el sentit d'acreditar que la construcció d'una piscina natural aprofitant 
el desnivel! entra la plataforma de la masia i els camps de conreus (2m) comporta els 
mínims moviments de terres. 

SEGON.- Publicar el present acord i sotmetre'l a informació pública, juntament amb 
!'informe de sostenibilitat ambiental i els altres documents urbanístics incorporats a 
l'expedient, pel termini de QUARANTA CINC (45) DIES des de la darrera publicació 
obligatoria, així com efectuar també simultaniament les consultes que procedeixin, 
d'acord amb el que estableix el document de referencia ambiental propi d'aquest 
expedient, en e!s mitjans i termes previstos legalment. 
D'acord amb la disposició addicional desena del TRLUC, els terminis per a la 
tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió 
urbanística establerts per aquesta Llei s'amplien en un mes, en cas que coincideixin 
totalment o parcialment amb el mes d'agost. 

Simultaniament al tramit d'informació pública, s'ha de sol·licitar un informe, si s'escau, 
als organismes afectats per raó de llurs competencies sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini establert legalment. 

TERCER.- Publicar el present acord, per edicte, al Butlletí Oficial de la Provincia de 
Barcelona en el tauler d'anuncis de la Corporació, en un deis diaris de premsa 
periódica de més divulgació en l'ambit municipal i en la web municipal d'aquest 
Ajuntament. 

Aquest és un document e/ectrónic emés per I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adrer;a d'internet: https://aoberta.vilanova.caVvalidacio. 
PI. De la vila, 5-7 2n- 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

Aj. VNG Anotació: 2019041121 Data: 23/10/2019 11:26:41                                                                 CUD: 12430763624046430361 



~ AJUNTAMENT DE V Vilanova i la Geltrú 

Area de Territori i Espai Urba 

Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medí Ambient 

Serveis Jurídics i Administratius d'Urbanisme 

Document electrc' 
Número de validació: 1200012741645143' 

L'expedient restara a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d'Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, Pla<;a de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona). 

QUART.- Notificar aquest acord a l'interessat en l'expedient. 

Contra aquest acte de tramit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix interposar cap recurs, 
sens perjudici de la possibilitat d'interposar posteriorment els recursos corresponents contra l'acord 
definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en el marc de les 
seves competéncies. 

Secretari per delegació '""' 

Signa! a Vilanov/H~ Geltrú: 
22/08/2018 14:32:44 

Josep Gomariz Meseguer 

"Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les 
seves competimcies defensar els drets deis ciutadans i de les ciutadanes de Vílanova i la 
Geltrú, en tates aquel/es actuacions de I'Ajuntament i deis organismes que en depenen. El 
seu servei és gratun. Si teniu cap discrepancia en relació a aquesta resolució, podeu 
so/·lícitar la seva intervenció, sense que suspengui e/s terminis deis recursos 
corresponents". 
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PI. De la vila, 5-7 2n- 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 
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AMPLIACIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE PAISATGÍSTIC– 
PLA ESPECIAL PER A L’ADEQUACIÓ DE LA MASIA ALONSO DE VILANOVA I LA GELTRÚ COM A ALLOTJAMENT RURAL / v.0

1. ANTECEDENTS

En data  25 de març de 2018, com con nuació del procés d’avaluació ambiental, el senyor
Daniel Sangüesa Gómez, arquitecte, en representació de Andreu Texido Bruguera, va presentar
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú els documents del Pla Especial per a l’Adequació de la
Masia Alonso com a Allotjament rural  i l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE). 

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 2019 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

2. OBJECTE 

Es present document pretén aclarir els criteris u litzats i analitzar el grau d’afectació paisatgís ca
i acreditar les implicacions dels moviments de terra  considerats en la proposta.

No obstant això, cal considerar que el projecte de desenvolupament de l’ac vitat encara no se
ha realitzat i que hi ha possibilitat de variacions. En tot cas, els criteris i objec us de la proposta
final seran en tot moment coherents amb els objec us del pla especial i en cap cas suposarà una
intervenció de major abast a la proposta inicial del present pla.

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Una piscina natural es una piscina que u litza un sistema de depuració natural per mantenir la
qualitat  de  l'aigua  en lloc  de   u litzar  productes  químics,  u litzen   plantes  subaquà ques i
subaquà ques que són es que oxigenen i després l'aigua. Com a suport d'aquestes plantes es
col·loquen graves de diferents gruixos, on els bacteris que estan adherides a la grava i a les arrels
depuren l’aigua. Les arrels de les plantes mul pliquen la super cie a la qual els bacteris puc
adherir-se, augmentant i op mitzant el procés de depuració. La piscina es divideix en dues zones,
la zona de bany i la zona de plantes. L’ l'aigua és absorbida i filtrada por la zona de plantes i
retornada a la zona de bany a través de cascades 

La proposta inicial de la piscina s’organitza en tres basses d’aigua connectades entre sí, situades
en tres nivells. Aquest tres nivells es disposen esglaonadament aprofitant murs existents a la

P. 2
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parcel·la per tal d’estalviar en el moviment de terres, al mateix temps que es vol aconseguir una
integració dels salts d’aigua. El nivell inferior, la bassa 3, de major volum, disposa d’una zona
central amb major profunditat per habilitar-la per al bany. 

El volum de moviments de terres previst es el mínim que es necessita per poder  contenir les
aigües  al  terreny.  Les  dos  bases  superiors  es  fan  directament  sobre  el  terreny,  amb  un
condicionament  del  terreny  i  una  impermeabilització,  però  sense  la  construcció  de  cap
estructura.  D’aquesta  manera  i  al  aprofitar  els  murs  existents  no  s’ha  necessitat  cap  altra
estructura  de  nova  construcció   ni  moviment  de  terres  associat  per  a  disposar  una  nova
fonamentació, per aconseguir els salts. La bassa 3 sí que precisarà d’una estructura per poder
contenir les terres  de la zona de bany. 

En la present proposta s’es ma un volum aproximat d’excavació per a la piscina d’uns 150 m3
de terres.

Es fa constar que la proposta de desenvolupament de l’ac vitat definirà la disposició final de la
piscina amb el corresponent projecte tècnic i  complirà tota la norma va vigent que li sigui
d’aplicació, i en especial tot el que es refereix a la ges ó dels residus sòlids urbans. 

P. 3
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4. CONCLUSIÓ

De l’anàlisi paisatgís c de la piscina es comprova que l’afectació sobre el paisatge és de baix
impacte. Tota la intervenció es fa a l’interior de la masia a l’excepció de la  construcció de  la
piscina. Les dimensions de la piscina son proporcionades a l’ús al que es vol des nar l’àmbit del
pla especial. Respecta als moviments de terres, l’aprofitament dels murs existents suposen una
reducció en el volum de terres necessari a remoure en un cas de piscina de nova construcció.

Vilanova i la Geltrú, 4 de març de 2019.

Daniel Sangüesa, arquitecte.
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Identificació de l’expedient 

 
Sol·licitud d’informe relatiu als riscos de protecció civil amb motiu de l’avanç del Pla 
Especial per a l’adequació de la Masia Alonso de Vilanova i la Geltrú en allotjament 
rural. 
 
Aquest informe es restringeix als riscos denominats de protecció civil i a la visió 
corresponent a aquesta Direcció General de Protecció Civil (d’ara endavant DGPC), és 
a dir, a la gestió d’emergències i especialment a aquelles que tenen una generació i 
desenvolupament ràpid i sobtat, sempre des del punt de vista de l’assegurament de la 
capacitat de gestió (avisos a la població i aplicació de les mesures d’autoprotecció). 
 
Alhora, aquest informe es restringeix a l’àmbit de l’avanç del Pla Especial per a 
l’adequació de la Masia Alonso en allotjament rural, del terme municipal de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
 

Fets 
1. En data 13 de setembre de 2018, la Direcció General de Protecció Civil del 

Departament d’Interior va rebre per e-Valisa (número d'assentament: 
9032/171501/2018) un escrit dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
de Territori i Sostenibilitat on es sol·licitava informe, en termes de protecció civil, en 
relació a l’avanç del Pla Especial per a l’adequació de la Masia Alonso de Vilanova 
i la Geltrú en allotjament rural. 

 
2. La documentació disponible a través de la web11 incloïa els documents següents: 

- Avanç de Pla Especial per a l’adequació de la Masia Alonso de Vilanova i la 
Geltrú en allotjament rural 

- Document inicial estratègic del Pla Especial per l’Adequació de la Masia Alonso 
de Vilanova i la Geltrú com a Allotjament Rural 

- Estudi_d’impacte i integració paisatgística del Pla Especial de la Masia Alonso 
- Estudi Ambiental Estratègic del Pla Especial per l’Adequació de la Masia 

Alonso de Vilanova i la Geltrú com a Allotjament Rural 
- Pla Especial per a l’Adequació de la Masia Alonso de Vilanova i la Geltrú com a 

Allotjament Rural 
- Pla Especial per a l’Adequació de la Masia Alonso de Vilanova i la Geltrú com a 

Allotjament Rural _Annexes 
 

3. Segons l’avanç del Pla Especial, es redacta per a la rehabilitació de la masia Can 
Alonso de Vilanova i la Geltrú, per adaptar-la a l’ús de turisme rural en la modalitat 
de masia. 
 
Segons s’indica en els documents presentats, la rehabilitació tindrà per objectiu 
revaloritzar la masia, seguint les indicacions marcades al catàleg de masies. 
Manteniment de la volumetria original i de totes les construccions que l’envolten. 
 

4. La finca de la Masia de l'Alonso està situada a la part nord de Vilanova i la Geltrú 
llindant amb 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. 

1 http://dtes.gencat.cat/notificacions/AppJava/mostrarTramitsExpedient.do?reqCode=mostrarExpedient&expedientId=278707 
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Imatge 1. Ubicació de l’àmbit de l’avanç del Pla Especial Masia Alonso segons la 
documentació presentada. 

 
5. Les obres a realitzar a la masia serien les necessàries per a l’adequació dels 

espais interiors per a la distribució de les habitacions i la col·locació dels banys 
necessaris dins de cada habitació, considerant-se com a obres de redistribució 
interior i, per tant, no afectarien a la configuració del paisatge actual. 
 

6. Per redactar l'informe s’ha utilitzat la documentació disponible i també s’han tingut 
en compte les concrecions del risc recollides als diferents plans d’emergència de la 
Direcció General de Protecció Civil i, en general, les dades del risc més recents 
disponibles en el moment de l’elaboració del present informe. 

7. En el Document Inicial Estratègic presentat es descriuen les següents alternatives: 
- Alternativa zero: implica la no realització de cap actuació en la parcel∙la, 

cosa que impossibilita realitzar l’activitat d’allotjament turístic com a hotel 
rural. 

- Alternativa 1: és el pla especial que es presenta. És l'alternativa 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 paisatgístic. És compatible 
urbanísticament, ja que el planejament vigent permet l’ús al qual es vol 
destinar. 

- Alternativa 2: L’alternativa construcció d’una edificació nova per acollir 
l’activitat d’allotjament rural. La idea es substituir les construccions antigues 
per tal de fer 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 paisatgístic. 

 
L’alternativa escollida ha estat la número 1. 
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Fonaments de dret 

1. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
2. Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  
3. Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.  
4. Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme. 
5. Decret 320/2011, de 19 d’abril de reestructuració del Departament d’Interior. 
6. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 

adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
7. Resolució IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a 

l’elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements 
vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. 

8. Resolució INT/2330/2013 de 29 d’octubre, del Conseller d’Interior per la qual es deixa 
sense efecte l’apartat 1 i el punt 5 de l’annex A de la Resolució IRP/971/2010 de 31 de 
març referent al risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril. 

 
Anàlisi de riscos externs 
 
D’acord amb els diferents acords de Govern i les resolucions publicades al DOGC, la 
taula següent recull la situació administrativa i el nivell d’afectació, pel què fa a 
l’elaboració dels plans d’actuació municipals, del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú2: 
 
Taula 1. Plans de Protecció Civil, afectacions, nivell i estat de la planificació municipal. 

 
 

Els plans de protecció civil de la Generalitat de Catalunya indicats a la taula 1 
preveuen les necessitats de planificació municipal en funció del perill i la vulnerabilitat 
dels municipis, és a dir, en base al risc. Estableixen els riscos que han de contemplar 
els municipis a la seva planificació de protecció civil municipal i sobre quins tenen la 
recomanació de fer-la, en funció del risc concret. 
 

2 Les zones concretes d’afectació es poden consultar al Mapa de Protecció Civil disponible a l’enllaç següent: http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp 
3 Pla d’actuació municipal. D’acord amb la normativa vigent de protecció civil, els plans han de ser revisats cada 4 anys des de la data 
d’homologació. 
4 Dada de 2017. Font: Municat (http://municat.gencat.cat/ca/Temes/els-ens-locals-de-catalunya/consulta-de-dades/consulta_dades/). 
5 Segons el pla VENTCAT els criteris d’obligatorietat són: municipis amb >10 dies de superació del llindar de vent de 20 m/s, o bé, 
municipis amb més de >20.000 habitants. 
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El municipi de Vilanova i la Geltrú disposa també d’un gasoducte operatiu el traçat 
del qual circula a més d’1km de l’àmbit de la MPPGO en el seu punt més proper. 
 
A continuació s’analitza la incidència dels riscos més significatius sobre la zona de 
l’àmbit del Pla Especial: 
 
1. Risc de contaminació de les aigües marines 
 
Segons el pla CAMCAT el municipi de Vilanova i la Geltrú té la obligació d’incloure 
aquest risc en el seu Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) perquè 
presenta un perill 2 (sobre 4) i una vulnerabilitat 4 (sobre 5) per aquest risc. Tanmateix 
l’àmbit de la MPPGO es troba allunyat de la línia de costa. 
 
2. Risc d’incendis forestal 
 
El municipi es troba inclòs a l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, que llista els municipis i 
períodes amb perill alt per incendis forestals. 
 
Segons el pla INFOCAT el municipi de Vilanova i la Geltrú està afectat per un perill 
molt alt i té una vulnerabilitat moderada, per tant, degut al perill existent és obligatori 
que el municipi inclogui aquest risc en el seu Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM) per a emergències en incendis forestals. 
 
L’àmbit del Pla Especial està proper a zones arbrades. Caldrà doncs tenir en compte 
aquest risc en les actuacions que es duguin a terme 
 
3. Risc per nevades 
 
Segons el pla NEUCAT el municipi de Vilanova i la Geltrú està obligat a contemplar el 
risc per nevades en el seu Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). 
Les vies C-32 i C-15 es troben properes a l’àmbit del projecte i es consideren vies 
prioritàries en cas de nevades. Aquest és un risc que en cas de materialitzar-se podria 
afectar a tot el municipi. 
 
4. Risc en el transport de viatgers per ferrocarril 
 
Pel municipi de Vilanova i la Geltrú discorre la línia de ferrocarril de transport de 
viatgers (línia convencional d’ADIF): R2 Sud Vilanova i la Geltrú – Cubelles; Sitges-
Vilanova i la Geltrú. A més, el municipi conté l’estació de Vilanova i la Geltrú de 
RENFE – ADIF Rodalies de Catalunya – Regionals. 
 
Aquestes línies i l’estació es troben lluny de l’àmbit del Pla Especial perquè es troben 
properes a la costa. 
 
5. Risc sísmic 
 
Segons el pla SISMICAT el municipi de Vilanova i la Geltrú està afectat per risc sísmic 
(intensitat VI-VII; superació del llindar de dany sísmic), per tant, és obligatori que el 
municipi inclogui aquest risc en el seu Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM)6. 
 
Aquest és un risc que en cas de materialitzar-se pot afectar qualsevol punt del 
municipi. 
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6. Risc per inundacions 
 
El municipi de Vilanova i la Geltrú està afectat per risc d’inundacions en nivell molt alt 
perquè dins del seu terme municipal conté zones potencialment inundables segons 
criteris geomorfològics i cons de dejecció. 
 
Pel que fa a l’àmbit concret del Pla Especial, no es troba afectada per cap zona 
potencialment inundable ni per cap con de dejecció dels presents al municipi, tal i com 
es pot observar a la imatge 2. 
 

 
Imatge 2.- Detall de zones potencialment inundables i zones inundables 
segons les capes servides per l’Agència Catalana de l’Aigua que apareixen al 
mapa de Protecció Civil. 

 
7. Risc radiològic 
 
Segons el pla RADCAT el municipi de Vilanova i la Geltrú disposa de les següents 
instal·lacions autoritzades (revisió 2014)7: 
 

 
 
 
 
 

 7 Informació disponible en data 05/04/2018 al pla RADCAT a la web de Protecció Civil: 
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_pro
teccio_civil_a_catalunya/documents/plaradiologic.pdf 
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Per tant, el municipi de Vilanova i la Geltrú no està obligat a contemplar en la seva planificació 
municipal aquest risc perquè no compleix cap dels punts següents: 

1. Tenir una o més instal·lacions radioactives de 1ª, 2ª o 3ª categoria segons la classificació 
d’instal·lacions donada per la IAEA i reproduïda a l’Annex I. 

2. Tenir una o més instal·lacions de vigilància radiològica (del sector de valorització de 
metalls) o part del seu terme municipal es troba dintre d’un cercle de radi 1km al voltant 
d’alguna d’aquestes instal·lacions. 

3. Tenir una o més instal·lacions nuclears, diferents de centrals nuclears de producció 
d’energia elèctrica, en el seu terme municipal. 

 
8. Risc en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 
 
Pel municipi de Vilanova i la Geltrú passen les vies amb transport de mercaderies perilloses C-
15 i C-31 però el nivell de perill és mig i baix respectivament i només es contempla fins a la 
intersecció entre les dues vies com es pot veure a la imatge 3. Per tant, el municipi no té 
obligació de contemplar aquest risc al seu DUPROCIM. 
 

  
Imatge 2.- Detall de les vies amb transport de mercaderies perilloses segons el TRANSCAT 
al pas pel municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 
9. Risc per ventades 
 
Segons el Pla especial d'emergències per ventades a Catalunya (VENTCAT), atès que 
el municipi de Vilanova i la Geltrú té una població de 66.077 habitants, està obligat a 

C. Diputació, 355 
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redactar el PAM en relació a aquest risc ja que compleix amb el llindar de vulnerabilitat 
establert en dit Pla especial, és a dir, la població és superior a 20.000 habitants. 

 
 
Conclusions 

1. Des del punt de vista de protecció civil, els riscos més significatius presents al 
municipi de Vilanova i la Geltrú són el risc d’inundacions, el risc d’incendis, el risc 
de contaminació d’aigües marines, el risc sísmic, el risc de nevades i el risc per 
ventades. 
 

2. Pel que fa al risc d’incendis, al risc de nevades, al risc sísmic i al risc per vent, la 
IRP/971/2010, de 31 de març, i la Resolució INT/2330/2013, de 29 d’octubre, no 
estableixen criteris de compatibilitat específics. Tampoc s’estableixen criteris per 
proximitat amb conductes amb transport de matèries perilloses (gasoductes, 
etilenoductes o oleoductes). Però en qualsevol cas, com s’ha dit, el planejament 
proposat haurà d’evitar increments significatius de la vulnerabilitat davant 
d’aquests riscos. 

 
3. Es vol recordar que, en cas d’implantar noves instal·lacions que estiguin afectades 

per la normativa d’accidents greus, caldrà prendre en consideració la 
IRP/971/2010, de 31 de març, per a la implantació de nous elements vulnerables 
compatibles amb la gestió de riscos de protecció civil al seu voltant. Es recomana, 
per tant, que en cas que aquesta sigui la situació final es demani informe a la 
Direcció General de Protecció Civil pel que fa a la compatibilitat amb la gestió dels 
riscos de protecció civil i a l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial. 

 
4. Es recorda que el municipi de Vilanova i la Geltrú té l’obligació d’elaborar i 

actualitzar els plans d'actuació municipal (PAM) que es resumeixen en el quadre 
de l'apartat d’anàlisi de riscos d'aquest informe. 

 
5. Finalment, caldrà donar compliment, si s’escau, al Decret 30/2015, de 3 de març, 

pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 

 
 

Barcelona, 26 de setembre de 2018 
 

 

 
 
Tècnic/a 
 
 
 
 
 
Gemma Octavio Cascales 

Vist – i –plau 
 
La Cap del Servei Territorial de Protecció 
Civil a Barcelona 
 
 
 
 
 
Imma Solé i Colomé 
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Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 
08800 Vilanova i la Geltrú 

T 93 810 04 08 • F 93 810 00 55 
oth@ccgarraf.cat 

www.ccgarraf.cat 
 

Informe  
 
Pla especial per a l’adequació de la Masia Alonso com a allotjament rural  

 
 
Antecedents 
 
En data 14 de març de 2018 es va rebre al Consell Comarcal del Garraf una notificació de 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, referent al tràmit de consulta 
per a l’elaboració del document d’abast de l’estudi ambiental estratègic del Pla Especial per a 
l’adequació de la Masia Alonso com allotjament rural a Vilanova i la Geltrú. 
 
El Consell Comarcal del Garraf informà en data 13 d’abril de 2018, enviant un document amb 
possibles suggeriments a contemplar. 
 
En data 12 de setembre de 2018 es sol·licita per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
un informe en el tràmit d’aprovació inicial del Pla Especial per a l’adequació de la Masia 
Alonso com a allotjament rural. 
 
Informe 
 
Consultat el document enviat per l’Ajuntament, aquest Consell Comarcal valora positivament 
la incorporació dels suggeriments efectuats en el tràmit de consulta ambiental i informant 
favorablement el document sotmès a aprovació inicial. 
 
 
 
 
 

 

Eva Piñol Gené 

Cap de l’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge 

 

Vilanova i la Geltrú, 19 de setembre de 2018. 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

 

 

 
 

INFORME PRECEPTIU 

QUE S’EMET A PETICIÓ DEL REGIDOR D’URBANISME, HABITATGE I MEDI AMBIENT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

En resposta a la vostra petició d’informe, rebuda en el Registre General d’entrada d’aquesta 

Corporació el 12 de setembre de 2018 amb núm. de registre d’entrada E/005819-2018, 

referent a l’Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l’adequació de la masia Alonso 

com allotjament rural (T.M. de Vilanova i la Geltrú), i una vegada analitzada la documentació 

tramesa, aquesta Gerència us informa del següent: 

 
 
- Els terrenys objecte del Pla especial referit es situen fora de l’àmbit normatiu de l’espai 

natural del Parc del Garraf el qual, per la seva posició geogràfica, és el més pròxim dels 

espais naturals dels que la Diputació de Barcelona n’actua com a òrgan gestor. 

- Aquest espai natural està sotmès a un règim de protecció pel Pla especial de protecció del 

medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf i la seva modificació, aprovada el dia 

19 de novembre de 2001 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 3592 d’11 de març 

de 2002, i la zona de Xarxa Natura 2000 “Serres del Litoral Central”, amb codi LIC 

ES5110013. 

- L’instrument de protecció referit atorga a la Diputació de Barcelona, per mitjà l’art. 80.1 

del seu Text Normatiu, la competència d’emetre informe previ preceptiu sobre qualsevol 

projecte o pla urbanístic a desenvolupar al seu àmbit normatiu, en els aspectes específics 

que aquest regula. 

- Per la posició dels terrenys referits vers l’àmbit normatiu de l’espai natural, situats a una 

distància mínima aproximada de 850 metres, l’aprovació del Pla especial no ha de 

comportar cap impacte desavinent i/o contrari als objectius de protecció, conservació i 

millora que persegueix el Pla especial de referència. 

- Que aquest informe s’emet sens perjudici d’altres consideracions que puguin emetre 

d’altres organismes consultats. 

 

 

Als efectes oportuns, 
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Numero d’expedient:  2018/T156 
Títol:  Pla especial Masia Alonso, al terme municipal de Vilanova i la 

Geltrú. 
Òrgan que sol·licita:  Serveis Territorials a Barcelona 
Ref. externa:    2017/63422/B 
Assumpte:                      Informes sectorials Qualitat acústica i Qualitat lumínica de              
                                               l’aprovació inicial 
 
 
 
 
Normativa aplicable: 
 
 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen criteris per a l’elaboració dels 

mapes de capacitat acústica. 
 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn. 
 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

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

Antecedents: 
 
Pla especial per a la rehabilitació de la masia de Can Alonso, per adaptar-la a l’ús de 
turisme rural en la modalitat de masia mantenint la volumetria original. 
 
La finca de la masia de l'Alonso està situada a la part nord de Vilanova i la Geltrú entre 
l'autopista C-32 i la carretera C-15. 
 
 
Pel que fa al vector contaminació acústica, la documentació presentada indica: 
 
En aquest àrea les construccions son lluny de fonts sonores d’alt nivell, però per tal de 
garantir la qualitat acústica i el benestar dels ciutadans, es tindran en compte els següents 
criteris: 
- Es garantirà i justificarà el compliment de la normativa aplicable (CTE i ordenança 

municipal), on s'estableixen les condicions acústiques mínimes exigibles als edificis, 
adequades a l'ús i l'activitat 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). 

- Pel tancament dels perímetres de la parcel·la es faran servir barreres vegetals que 
tindran una funció de barreres acústiques amortidores del so ambiental. 
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Tel. 93 444 50 00 
acustica.tes@gencat.cat 
lluminosa.tes@gencat.cat  

Aj. VNG Anotació: 2019041121 Data: 23/10/2019 11:26:41                                                                 CUD: 12430763624046430361 



 

Pel que fa al vector llum, la documentació presentada indica: 
 
Per prevenir la contaminació lumínica es duran a terme les accions següents: 
 

• Ajustar la quantitat de llum instal·lada a les necessitats de l’activitat. 
• Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar. 
• Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat, excepte per motius de 

Seguretat. 
• Utilitzar llums d'alta eficàcia lumínica adequades a la visió humana i a l'activitat que es 

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

L’àmbit d’aquest Pla es troba en una zona E2 de protecció alta.  
 

No es preveuen instal·lacions d’enllumenat de gran envergadura, només s’ha previst 
enllumenat exterior a l’exterior de la Masia i dels accessos de cadascuna de les 
construccions. L’enllumenat que s’instal·li complirà amb el Decret 190/2015.  
 
No està previst cap element d’enllumenat exterior ornamental. 

 
 

Avaluació del vector acústica: 
 
En conclusió i atenent a la valoració que s’ha fet de la integració dels aspectes de 
qualitat acústica, s’ha de garantir que la versió definitiva de la modificació del POUM 
inclogui les següents consideracions: 
 

a) El municipi de Vilanova i la Geltrú disposa de mapa de capacitat acústica aprovat.  
 

b) Definir els objectius de qualitat acústica als que s’ha de donar compliment en l’àmbit 
d’aquest Pla especial d’acord amb els usos previstos en aquest pla. 
 

c) Garantir la compatibilitat dels usos i les activitats en funció dels objectius de qualitat 
acústica establerts, i en tots aquells casos que sigui necessari, preveure les 
adequades zones de transició per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
usos. 
 

d) Assegurar per als receptors acústics sensibles propers a aquesta activitat, el 
compliment dels objectius de qualitat acústica corresponents a una zona de 
sensibilitat acústica alta A3, A4 o B1 d’acord amb el  mapa de capacitat acústica i  
la normativa vigent. 
 

e) Cal indicar que la vegetació té una capacitat limitada per atenuar i dispersar el 
soroll. 
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Avaluació del vector lumínica: 
 
En conclusió i atenent a la valoració que s’ha fet de la integració dels aspectes de 
qualitat lumínica, s’ha de garantir que la versió definitiva de la modificació del  
POUM inclogui les següents consideracions: 

 
a) L’àmbit d’aquest Pla correspon a una zona de protecció alta (E2).  

 
b) 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, per tal que l’administració competent pugui avaluar la seva 
adequació i fer les consideracions que estimi oportunes. La documentació i el 
contingut que s’ha de concretar és l’especificat a l’Annex 1 del Decret 190/2015, de 
25 d’agost. 
 

c) Les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir, entre altres, les condicions 
que consten a l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’acord amb la zona 
de protecció alta (E2) pel que fa a la tipologia de les làmpades i al percentatge 
màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums, en funció de 
l’horari d’ús.  
 

d) Cal ser especialment curós amb la intrusió lumínica per evitar efectes pertorbadors 
en el medi.   

 
 
 
 
 

 
Vist i plau, 

 
Tècnica del Servei de Prevenció i Control  Responsable de Zonificació del 
de la Contaminació Acústica i Lumínica  Territori 
 
 
 
 
Gemma Vila Clapera      Olga Mauri Monsó 
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SCUB/O0387/2017 / 063422 / B/3653905

CTUB: 2
Expedient:2017 / 063422 / B

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 2 d’octubre de 2019, ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent :

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental ha tramès el Pla especial de la Masia 
Alonso com a allotjament rural, de Vilanova i la Geltrú, a l’empara del previst en la DT 18ª 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb 
l’objecte  d’emetre  les  consideracions  oportunes  de  legalitat  i  d’oportunitat  d’interès 
supramunicipal  sobre  el Pla  especial per  a  l’adequació  de  la  Masia  Alonso  com  a 
allotjament rural a Vilanova i la Geltrú, amb caràcter previ a la seva aprovació provisional.  

Objecte
La rehabilitació i recuperació de la masia de Can Alonso per adaptar-la a l’ús de turisme 
rural en la modalitat de masia.
 
Àmbit d’actuació i descripció de la proposta
L’àmbit del Pla especial es correspon amb la finca de la masia de Can Alonso, situada al 
nord del  nucli  de Vilanova i  la Geltrú, en l’àrea de sòl  no urbanitzable compresa entre 
l’autopista C-32, la carretera C-31 i la C-15. La finca està situada enmig de dues masses 
forestals que la separen del polígon industrial Sector Marques per la banda oest, i de la 
urbanització Torre del Veguer per la banda est.  L’accés es realitza des de la carretera 
C-15, a través del camí de Molinant i el camí de l’Alonso.
 
El conjunt edificat consta de la masia original de planta baixa més planta pis i sota coberta, 
amb un acabat arrebossat i pintat de color blanc i coberta a dues aigües, construïda l’any 
1831 i destinada a habitatge. A la masia principal, al llarg del temps, se li han adossat 
diferents volums d’igual o menor alçada, destinats a habitatge, magatzems i estable. El 
conjunt està envoltat de camps de conreu i vinya.
 
La proposta de rehabilitació es centra en la implantació de l’ús de turisme rural en els dos 
volums catalogats de la masia actualment destinats a habitatge, els quals compten amb 
una superfície total construïda de 536,22m2. Les obres a realitzar comporten únicament  
l’adequació dels espais interiors al nou ús proposat. Per a la resta de volums existents a la 
finca (estable i magatzems) no es proposa cap intervenció.
 
Concretament, el programa funcional de l’allotjament es desglossa en 7 habitacions dobles 
i  1 habitació individual  per  a cobrir  les 15 places màximes admeses segons el  Decret 
183/2010, així com, una cuina, una zona d’estar-menjador i un despatx. D’altra banda, es 
proposa un petit habitatge de 39,85m2 pel masover.
 

1 
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A l’espai exterior es preveu l’execució d’una piscina natural complementaria a l’activitat de 
turisme rural,  un espai destinat a aparcament per a 10 vehicles envoltat de vegetació i 
arbres, i la instal·lació d’unes instal·lacions de sanejament soterrades.
 
Tramitació municipal
L’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  en  sessió  de  24  de  juliol  de  2018  va  aprovar 
inicialment el Pla especial per a l’adequació de la Masia Alonso com a allotjament rural.
 
Planejament territorial vigent
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010 i 
publicat al DOGC el 12 de maig de 2010, inclou la finca dins el sistema d’espais oberts, en 
la categoria d’espais de protecció preventiva.
 
Planejament urbanístic vigent
La  Revisió  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de  Vilanova  i  la  Geltrú (PGO), 
aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 29 de juny de 
2001 i publicada al DOGC el 2 d’agost de 2001, classifica l’àmbit de sòl no urbanitzable, i el 
qualifica com a zona de sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b).
 
La  zona de  sòl  agrari  de  valor  paisatgístic  (clau  18b),  regulada  a  l’article  268  de  la 
normativa urbanística del PGO, compren els terrenys agrícoles i forestals que per les seves 
condicions  naturals  i  paisatgístiques  han  de  ser  objecte  de  protecció,  impedint-se  les 
actuacions que puguin perjudicar els seus valors.
 
El  Pla  especial  i  catàleg  de  masies  i  cases  rurals  del  sòl  no  urbanitzable (expedient 
2014/055011/B),  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de 
Barcelona en data 11 de febrer de 2016 i publicat al DOGC el 13 d’abril de 2016, inclou a la 
fitxa núm.24 la regulació de la Masia de l’Alonso.
 
Valoració de la proposta
En primer lloc, cal posar de relleu que en data 8 de maig de 2018 la CTUB va emetre 
informe  urbanístic  i  territorial  sobre  l’avanç  del  present Pla  especial,  a  l’efecte  de  la 
consulta  formulada per  l’Oficina Territorial  d’Acció  i  Avaluació  Ambiental  en el  sí  de la 
tramitació ambiental estratègica simplificada, en el qual la comissió d’urbanisme va valorar 
favorablement les actuacions proposades dins dels volums existents per a portar a terme 
l’activitat de turisme rural. En quant als espais exteriors, pel que fa a la implantació de la 
piscina,  únicament  es  va  assenyalar  la  conveniència  d’ampliar  l’estudi  d’impacte  i 
integració paisatgística per tal d’acreditar que l’actuació proposada comporta els mínims 
moviments de terra i la correcta integració dels murets de pedra que salven el desnivell a 
l’entorn paisatgístic.
 
La fitxa núm. 24 del  catàleg de masies i  cases rurals,  relativa a la masia de l’Alonso, 
estableix a l’apartat de les determinacions normatives que amb l’objecte de rehabilitar els 
volums catalogats s’admeten els usos de restauració, turisme rural, educació en el lleure i 
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habitatge,  si  bé  es  determina  que  per  poder  portar  a  terme  els  tres  primers  usos 
assenyalats caldrà tramitar un Pla especial urbanístic.
 
Així,  tot  i  que  l’actuació  proposada  es  limita  a  obres  de  distribució  interior  que  no 
comporten cap efecte urbanístic i que podrien ser objecte de llicència municipal directa, 
atès que es proposa l’ús de turisme rural, cal tramitar el present Pla especial urbanístic en 
compliment de la determinació de la fitxa normativa del Catàleg.
 
D’acord amb la fitxa normativa, per a la implantació dels referits usos previstos a l’article 
47.3bis del TRLLU,  es permet la recuperació dels dos volums identificats amb els codis 24 
i A, els quals es corresponen amb la masia i l’edificació annexa, actualment ocupades per 
l’ús  d’habitatge.  S’estableix  l’obligació  de  mantenir  la  volumetria  original  de  totes  les 
construccions de la finca.
 
Analitzat  el  document,  s’observa  que  es  proposa  la  rehabilitació  dels  dos  volums 
catalogats, i es preveu desenvolupar un dels usos admesos pel PE del Catàleg. Les obres 
que s’han de dur a terme a la masia són totes interiors, i per tant, no s’afecta la volumetria 
existent  i  no  s’altera  l’actual  composició  de  les  façanes,  mantenint  les  actuals 
característiques  dels  acabats  exteriors.  Per  tant,  la  proposta  s’adequa  al  planejament 
urbanístic vigent.
 
Cal destacar que el pla planteja la rehabilitació d’una masia existent sense comportar la 
seva ampliació ni cap nova ocupació del sòl, i en aquest sentit, la proposta s’adequa als 
criteris de desenvolupament urbanístic sostenible establerts a l’article 3 del TRLLU.
 
Pel que fa a l’espai exterior, es proposa la construcció d’una piscina natural a les cotes 
inferiors, com a ús complementari al turisme rural, i es preveuen unes terrasses per salvar 
un desnivell d’uns 2 metres entre la masia i els camps de conreu. A aquest respecte, es 
constata que l’actuació comporta els mínims moviments de terra atès que actualment ja 
existeix el referit desnivell entre la masia i els camps de conreu, i es proposa la construcció 
d’uns murets de pedra amb una correcta integració a l’entorn paisatgístic.
 
Per últim, en quant a la normativa urbanística del present document, per evitar possibles 
desajustos amb el planejament urbanístic vigent, caldrà regular estrictament les actuacions 
específiques que comporta l’activitat de turisme rural ara proposada, sense la necessitat 
d’introduir  aquelles  determinacions  ja  contemplades  al  planejament  vigent  (PGOU  i 
normativa i fitxa del PE i catàleg de masies i cases rurals). En aquest sentit, cal suprimir els 
articles 12, 15 i 16, sens perjudici que es pugui fer remissió al compliment del Pla especial i 
Catàleg de masies i cases rurals vigent.

Fonaments de dret
Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
 
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
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Apartat cinquè de la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer pel qual, en el termini de tres mesos a comptar de la recepció de la proposta de 
memòria  ambiental,  el  departament  o  departaments  competents  en  matèria  de  medi 
ambient i d’urbanisme han de trametre la resolució de l’òrgan ambiental sobre la memòria 
ambiental i, en el cas de plans tramitats pels ens locals, un informe urbanístic i territorial 
sobre  els  aspectes  del  pla  relatius  a  qüestions  de  legalitat  i  a  qüestions  d’oportunitat 
d’interès  supramunicipal,  per  tal  que  puguin  ésser  considerats  en  l’acord  d’aprovació 
provisional subsegüent.
 
Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, 
aquesta Comissió acorda:

-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 articles 12, 15 i 16 de la normativa urbanística atès que el seu contingut 

ja està contemplat  al  planejament urbanístic 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 definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent.
 
-3 Notificar aquest acord a l’Ajuntament i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental

Blanca Carreras Mayol
La secretària de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona

Signat electrònicament
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Informe proposta sobre la declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic 
per a l’adequació de la masia de l’Alonso en allotjament rural, al terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú 
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte: Pla especial urbanístic  
 
Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
 
Peticionari: Ajuntament 
 
Referència: OTAABA20170173 (URB 191-17) 
 
 
2. Fonaments de dret 
 
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats 
Autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva 
disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és d’aplicació a tots els plans 
l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en 
vigor.  
 
- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir 
efectes significatius en el medi ambient aprovats per l’Administració o pel Govern, pels ens 
locals i pel Parlament, d’aplicació en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal.  
 
- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme 
l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la 
normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita 
normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.  
 
- L’apartat 6.a) sisè de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els instruments de 
planejament urbanístic en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan ambiental o a sol·licitud del 
promotor.  
 
- L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, concreten la tramitació de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics.  
 
- L’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental 
estratègica per part de l’òrgan ambiental.  
 
C. d'Aragó, 244-248  
08007 Barcelona 
Tel. 93 214 70 00 
Fax 93 214 70 58 
http://www.gencat.cat/territori 
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- L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, determina que l’òrgan ambiental en relació amb 
tots els plans i programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la 
Generalitat competent en matèria de medi ambient.  
 
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, segons el qual correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació 
ambiental tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin competència dels serveis 
territorials i fer la proposta de resolució corresponent.  
 
 
3. Objecte 
 
L’objecte del present informe és proposar la formulació de la declaració ambiental 
estratègica del Pla especial urbanístic per a l’adequació de la masia de l’Alonso en 
allotjament rural, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, als efectes que determina la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  
 
 
4. Antecedents  
 
- En data 28 de novembre de 2017, va tenir entrada al registre electrònic del Departament 
de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica de l’avanç del 
Pla especial urbanístic per a l’adequació de la masia de l’Alonso en allotjament rural, al 
terme municipal de Vilanova i la Geltrú. S’adjuntava a la sol·licitud l’avanç del Pla, l’informe 
ambiental i l’estudi d’impacte i integració paisatgística.  
 
- En data 5 de desembre de 2017, es va notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofici 
d’aquesta Oficina Territorial pel qual es requerí aportar el document inicial estratègic, amb el 
contingut que determina l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, per tal de prosseguir amb la tramitació corresponent.  
 
- En data 6 de març de 2018, va tenir entrada al registre electrònic esmentat la 
documentació requerida, presentada per l’Ajuntament.  
 
- En data 27 d’abril de 2018, es va notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 
document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en idèntica data, juntament amb 
l’informe del Consell Comarcal del Garraf, de 12 d’abril de 2018, rebut en el marc de les 
consultes realitzades.  
 
- En dates 4, 14 i 28 de maig, i 12 de juny de 2018, es van notificar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General de 
Qualitat Ambiental (vectors acústica i lumínica), i l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, així com l’informe urbanístic i territorial acordat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 8 de maig de 2018, rebuts amb posterioritat a 
l’emissió del document d’abast. 
 
- En data 13 de setembre de 2018, es va trametre a aquesta Oficina Territorial la sol·licitud 
d’informe del Pla especial urbanístic per a l’adequació de la masia de l’Alonso en allotjament 
rural, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, aprovat inicialment per la Junta de Govern 
Local el 24 de juliol de 2018, i presentada per l’Ajuntament al registre electrònic del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda el 4 de setembre de 2018.  
C. d'Aragó, 244-248  
08007 Barcelona 
Tel. 93 214 70 00 
Fax 93 214 70 58 
http://www.gencat.cat/territori 
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- En data 31 de gener de 2019, va entrar al registre electrònic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, la sol·licitud d’emissió de la declaració ambiental estratègica del Pla especial 
urbanístic de referència, tramesa per l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud una còpia del 
Pla.  
 
- En data 1 de febrer de 2019, es va notificar a l’Ajuntament ofici d’aquesta Oficina Territorial 
pel qual es requerí aportar el document resum de l’avaluació ambiental i l’acreditació de les 
consultes efectuades al públic interessat identificats en el document d’abast així com de què 
el Pla aportat es correspon al que ha de ser objecte d’aprovació provisional.  
 
- En data 19 de març de 2019, va tenir entrada al registre electrònic esmentat la 
documentació requerida anteriorment, presentada per l’Ajuntament.  
 
- En data 27 de març de 2019, es va notificar al Consistori reiteració del requeriment 
d’aportar l’acreditació de les consultes efectuades al públic interessat identificats en el 
document d’abast, i es recordà la necessitat de recaptar i aportar l’informe de l’Administració 
hidrològica sobre el Pla de referència, atenent el seu caràcter determinant pel document 
resum.  
 
- En data 24 de maig de 2019, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de 
Territori i Sostenibilitat l’acreditació de les consultes efectuades al públic interessat 
identificats en el document d’abast, presentada per l’Ajuntament. 
 
- En data 28 de maig de 2019, es va notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú nou ofici 
d’aquesta Oficina Territorial reiterant la necessitat de recaptar i aportar l’informe de 
l’Administració hidrològica, atenent el seu caràcter determinant pel document resum.  
 
- En data 4 de juny de 2019, la Corporació municipal va presentar al registre electrònic 
esmentat l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 20 de maig de 2019, sobre el Pla de 
referència. 
 
 
5. Tramitació 
 
Segons la documentació aportada, en sessió de 24 de juliol de 2018, la Junta de Govern 
Local va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a l’adequació de la masia de 
l’Alonso en allotjament rural, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, la qual es va 
sotmetre a informació pública per un període de 45 dies mitjançant inserció d’anunci en el 
BOP de Barcelona, de 31 d’agost de 2018, el diari La Fura, del 7 al 13 de setembre de 2018, 
al taulell d’edictes electrònic de l’Ajuntament, des del 23 d’agost fins al 29 d’octubre de 2018, 
ambdós inclosos, i a la web municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Segons el 
certificat municipal aportat, durant aquest període no es presentaren al·legacions.  
 
D’acord amb el mateix certificat municipal i la còpia de l’expedient administratiu facilitat, 
s’han acreditat les consultes efectuades a les administracions públiques afectades i al públic 
interessat identificats en el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en data 27 
d’abril de 2018.  
 
Posteriorment, s’ha elaborat i presentat el corresponent document resum, en el qual, tenint 
en compte l’estudi ambiental estratègic i el resultat de les consultes realitzades, es valora la 
integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació. 
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6. Descripció de la proposta 
 
L’objecte del Pla 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. Per tal de materialitzar la finalitat esmentada, 
el Pla presenta els objectius següents: 
 
- Regular els usos de destí de l’edificació recuperada, concretament d’allotjament rural en 

modalitat de masia. 
- Recuperar la masia, posant especial atenció a la volumetria i composició preexistents. 
- Realitzar una correcta i acurada integració de l’actuació a l’entorn: 

- Minimitzar l'afecció paisatgística, tot integrant l'actuació a l'entorn natural on s'ubica. 
- Minimitzar el consum de sòl derivat de la implantació de serveis i instal·lacions 

associades a l'activitat de turisme rural. 
- Minimitzar la participació de la proposta sobre el canvi climàtic i afavorir l'estalvi de 

recursos. 
- Minimitzar l'impacte de contaminació acústica i lumínica. 

  
En concret, de la descripció de la proposta s’extreuen les actuacions següents: adequació 
dels espais interiors de la masia per tal de poder desenvolupar l’activitat d’allotjament 
turístic; condicionar una àrea d’aparcament per a 10 places aproximadament, el tractament 
del qual serà tou; mantenir i adequar el camí existent amb paviments tous; instal·lar una 
piscina natural, situada al costat del patí interior de la masia; i col·locar un tancament de 
malla metàl·lica de simple torsió de color fosc.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imatge 1. Propostes d’actuació del Pla especial. Font: Equip redactor 

 

7. Anàlisi ambiental 
 
A continuació, s’avalua la idoneïtat ambiental de la proposta, tenint en compte els aspectes 
ambientalment més rellevants i prenent en consideració les aportacions realitzades en el 
document d’abast (DA, en endavant) emès per aquesta Oficina Territorial en data 27 d’abril 
de 2018: 
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Model territorial. Consum i ocupació de sòl 
 
L’àmbit on s’ubica la masia de l’Alonso, de 486,16 m2 de superfície construïda, s’insereix en 
un àmbit agroforestal, on destaquen els conreus de vinya i un espai boscós format per 
pinedes mediterrànies. Pel que fa a la morfologia i topografia de l’àmbit, s’identifiquen 
terrenys amb pendents superiors al 20% en el límit oest de la masia.  
 
Cal palesar que, segons es deriva del Pla especial, únicament es plantegen obres de 
rehabilitació de la masia, tot mantenint la superfície construïda tant de la masia com de les 
edificacions auxiliars i, per tant, no es derivarà un consum addicional de sòl associat a la 
implantació de l’activitat de turisme rural. L’afectació a la permeabilitat i estabilitat de sòl 
queda limitada a la instal·lació de la piscina natural, que ocuparà una superfície aproximada 
60 m2 de sòl agrícola. Segons s’especifica en l’annex de l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística, s’estima un volum de desmunts de 130 m3, i en aquest sentit, la pèrdua de 
permeabilitat i estabilitat serà assumible, tenint en compte, a més, que segons l’article 24 de 
la normativa s’evitarà l’ocupació i transformació de terrenys amb pendents elevades.  
 
Així mateix, cal destacar que, d’acord amb l’article esmentat, en la zona d’aparcament i en el 
manteniment del camí existent, es prioritza un paviment amb materials permeables, 
consideració que es valora favorablement.  
 
Biodiversitat i patrimoni natural 
 
Tal i com s’exposa en l’estudi ambiental estratègic (EAE, en endavant) aportat, l’àmbit del 
Pla especial no forma de cap espai inclòs en el PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural) o la 
xarxa Natura 2000, així com tampoc a cap àrea d’especial protecció designada en aplicació 
de les Directives 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les 
aus silvestres, i 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestre (modificada per la Directiva 97/62/CEE), ni cap espai 
inventariat com a zona humida inclòs a la llista del Conveni de Ramsar, forest d’utilitat 
pública, espai d’interès geològic o aqüífer protegit ni àrees d’interès faunístic i/o florístic. 
 
Segons es defineix en l’EAE, adjacent a la masia l’Alonso s’hi constata la presència d’una 
zona boscosa catalogada com hàbitats d’interès comunitari corresponent a pinedes 
mediterrànies (codi 9340), donant compliment al requeriment efectuat en el document 
d’abast. Així mateix, en la mateixa documentació ambiental es posa de rellevància la 
presència arbòria associada a la masia i, en especial, als marges de conreus, tal i com 
s’establia en el document d’abast esmentat.  
 
Cal constatar que la proposta no afectarà als elements naturals esmentats anteriorment ja 
que les actuacions de la masia es duran a terme en l’interior d’aquesta, evitant l’afectació 
dels terrenys catalogats, i situant la piscina i l’aparcament fora de les zones arbrades. A 
més, destacar que l’article 23, relatiu a les mesures d’integració paisatgística, estableix l’ús 
d’espècies vegetals autòctones evitant aquelles de caràcter exòtic i/o invasor.  
 
En relació amb la fauna, l’EAE completa la descripció realitzada tenint en compte el 
contingut del document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial. En aquest sentit, i 
atenent la presència de diverses espècies quiròpters en l’àmbit, es valora favorablement 
l’establert en l’article 25 de preservar l’arbrat, ja que permetrà mantenir els peus arboris 
madurs amb obertures, sens perjudici que es puguin instal·lar caixes nius.  
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Paisatge 
 
L’EAE incorpora els objectius de qualitat paisatgística definits pel Catàleg de paisatge de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, corresponents a la unitat de paisatge Plana del Vallès 
així com els objectius definits en la Carta de paisatge del Garraf, exposats en l’informe del 
Consell Comarcal del Garraf, de 12 d’abril de 2018, i estableix el seu obligat compliment 
d’acord amb l’article 23 de les normativa urbanística, precepte que addicionalment preveu 
criteris d’integració per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic derivat del Pla especial.  
 
Altrament, cal posar en valor el contingut dels articles 14 i 17, corresponents als materials i 
textures i al tancament de la parcel·la, respectivament.  
 
Cicle de l’aigua 
 
En relació amb les matèries relatives al cicle de l’aigua, cal constatar que l’Agència Catalana 
de l’Aigua va emetre informe favorable en relació amb la inundabilitat, el sanejament i 
l’abastament, en data de 20 de maig de 2019 i, en aquest sentit, no es realitza cap 
consideració addicional.  
 
Qualitat de l’aire. Contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 
 
Cal constatar que el terme municipal de Vilanova i la Geltrú no forma part de les zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric. Per tant, i tenint en compte la magnitud de la 
proposta, no es realitzen consideracions al respecte.  
 
Pel que fa la contaminació lumínica, l’àmbit es situa en una zona de protecció alta (E2). 
Segons l’EAE, no s’ha previst enllumenat exterior, més enllà de les llums bàsiques de la 
masia i dels accessos a cadascuna de les construccions. En qualsevol cas, en l’article 26 de 
les normes es recull l’obligatorietat de donar compliment a la les determinacions del Decret 
190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 21 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i la regulació establerta en la 
Llei 6/2001, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i al seu Reglament 
de desplegament.  
 
Participació al canvi climàtic 
 
En el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial s’establia la necessitat 
d’incorporar mesures per tal de minimitzar el consum energètic i afavorir l’estalvi d’aigua per 
tal de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Cal palesar que, segons l’establert en 
l’EAE, es garantirà el compliment de les propostes i actuacions definides en el Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible del municipi de Vilanova i la Geltrú que li siguin aplicables a 
l’àmbit de la proposta, quedant recollit en l’article 25 de la normativa urbanística. En aquest 
mateix articulat, es recull que s’incorporaran mecanismes d’estalvi d’aigua.  
 
Altrament, es recomana el compliment dels criteris establerts en la “La masia sostenible. 
Guia pràctica per a la rehabilitació i la construcció sostenible”. 
 
Altres plans i programes  
 
D’acord amb l’EAE, cal constatar que l’àmbit forma part dels sòls de protecció preventiva 
segons el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB, en endavant) i que està considerat 
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com un sòl d’alt valor agrícola, d’acord amb l’establert en l’annex III de l’informe de 
sostenibilitat ambiental del PTMB. Tenint en compte l’objecte i magnitud de la proposta, no 
es realitzen consideracions al respecte.  
 
Es destaca que la documentació aportada té en compte el contingut del Pla especial i 
catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable, al terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, aprovat definitivament l’11 de febrer de 2016, i incorpora la fitxa corresponent a la 
fitxa de la masia de l’Alonso (element 24), donant compliment al requeriment efectuat per 
aquesta Oficina Territorial.  

 
8. Valoració de l’expedient 
 
Pel que fa al procediment d’avaluació ambiental, cal posar de manifest que, en compliment 
de les regles establertes a l’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a l’article 24 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, cal incorporar en el Pla que ha de ser objecte d’aprovació 
provisional un document resum en el qual es valori la integració dels aspectes ambientals en 
la proposta, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, i del 
resultat de les consultes efectuades i com aquestes s’han pres en consideració. 
 
Val a dir que en la documentació aportada per a la formulació de la declaració ambiental 
estratègica s’inclou el document resum anteriorment esmentat, el contingut del qual 
s’adequa a les determinacions previstes per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i que 
s’estructura en els apartats següents: descripció i valoració del procés d’avaluació ambiental 
estratègica, estructura formal de l’EAE, informació pública i consultes efectuades, 
conclusions i valoració de la integració dels aspectes ambientalment rellevants, mesures 
preventives i correctores, i seguiment ambiental.  
 
Concretament, incorpora la totalitat dels documents generats durant el procés d’avaluació 
ambiental i com s’han integrat en la proposta. Destacar l’anàlisi del document d’abast ja que 
s’incorporen la totalitat de les aportacions realitzades per aquesta Oficina Territorial. Així 
mateix, es recopilen la totalitat dels informes amb contingut ambiental recaptats en la fase 
d’aprovació inicial, i s’acrediten les consultes realitzades a les administracions públiques 
afectades i al públic interessats identificats en el document d’abast. 
 
En quant a l’EAE adjuntat, aquest s’ajusta a l’estructura establerta en l’article 100 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i en l’annex 
IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Palesar que l’EAE ha 
incorporat la totalitat de consideracions i aportacions efectuades en el document d’abast, tal i 
com s’ha esmentat anteriorment. Especialment, cal valorar favorablement la compleció del 
objectius i criteris ambientals i de les mesures correctores, i la inclusió de les determinacions 
establertes en el CPRMB i en la Carta del paisatge del Garraf.  
 
Valoració del grau d’incorporació dels informes sectorials recaptats  
 
Segons la documentació aportada, s’han recaptat informes dels següents:  

 
- Agència Catalana de l’Aigua (20.05.2019) 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (5.10.2018) 
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- Direcció General de Qualitat Ambiental i de Canvi Climàtic. Vectors acústica i lumínica 
(25.10.2018) 

- Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona (29.10.2018) 
- Consell Comarcal del Garraf (19.09.2018) 
- Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona (28.09.2018) 
 
1) Aportacions formulades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) (20.05.2019) 
 
Aquest organisme va emetre informe en el sentit següent:  
 
- Pel que fa a l’abastament, s’informa favorablement ja que la masia es troba connectada a 
la xarxa de distribució municipal.  
- Respecte el sanejament, s’informa favorablement. El Pla especial sanejarà les aigües 
residuals mitjançant depuradora pròpia.  
- Caldrà que l’interessat obtingui l’autorització d’abocament per part d’aquesta Agència.  
- Pel que fa la inundabilitat, s’informa que no es detecten afeccions significatives, degut a la 
distància del curs d’aigua superficial més proper.  
- En relació amb les afeccions ambientals, s’informa que no es detecten afeccions afegides 
per efecte del present PEU.  
 
2) Aportacions formulades per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

(5/10/2018) 
 
En el seu informe es constata que no s’ha realitzat un estudi d’identificació de riscos 
geològics, si bé no es considera necessari tenint en compte l’abast i objecte del Pla especial. 
Altrament, es realitzen un conjunt de recomanacions generals.  
 
En relació amb l’anterior, el document resum recull el sentit favorable de l’informe, tot i que 
no dona resposta a les seves recomanacions.  
  
3) Aportacions formulades per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

Vectors acústica i lumínica (25.10.2018) 
 
En el seu informe s’efectuen consideracions en relació amb el vector acústica, relatives a 
definir els objectius de qualitat acústica als quals s’ha de donar compliment i a garantir la 
compatibilitat dels usos i les activitats en funció d’aquests objectius; i amb el vector lumínica, 
referents al compliment per part de l’enllumenat exterior de la normativa sectorial vigent.  
 
Segons es justifica en el document resum, aquestes aportacions s’han incorporat tant en el 
Pla com en l’EAE i, per tant, es dona compliment als requeriments efectuats.  
 
4) Aportacions formulades per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona (29.10.2018) 
 
Tal i com es recull en el document resum, aquest organisme va emetre informe sense 
consideracions atenent que l’àmbit del Pla es situa fora del Parc natural del Garraf.  

 
5) Aportacions formulades pel Consell Comarcal del Garraf (19.09.2018) 

 
Tal i com es recull en el document resum, aquest organisme va emetre informe en sentit 
favorable. 
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6) Aportacions formulades pel Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona (28.09.2018) 
 
Segons el document resum, l’informe d’aquest organisme és de caràcter favorable.  
 
Seguiment ambiental  
 
En l’EAE s’estableix el contingut del Programa de vigilància ambiental, el qual consistirà en 
realitzar el seguiment per part del departament de llicències, per tal d’assegurar el 
compliment de la normativa d’aplicació.   
 
Sens perjudici de l’anterior, es recorda que caldrà determinar el contingut i la periodicitat 
dels informes de seguiment, els quals hauran de ser aportats a aquesta Oficina Territorial 
per tal de realitzar la corresponent supervisió. Per tant, caldrà concretar el contingut dels 
informes de seguiment, els quals poden fer referència al grau de compliment de les mesures 
preventives, correctores i de supervisió definides en l’EAE.  
 
Valoració del procediment d’avaluació ambiental  
 
D’acord amb l’exposat, es valora favorablement la incorporació en l’EAE i, per extensió, en 
la proposta, de les aportacions i requeriments definits en el document d’abast emès per 
aquesta Oficina Territorial el 27 d’abril de 2018, així com de la resta de determinacions amb 
contingut ambiental efectuades per la resta d’organismes sectorials.  
 
En aquest sentit, destacar les mesures correctores contemplades en l’EAE ja que integren 
els condicionants i les limitacions ambientals més rellevants de l’àmbit d’estudi: preservació 
d’arbrat i d’hàbitats d’interès comunitari, morfologia amb pendents elevades, protecció dels 
conreus de vinya d’alt valor, i integració paisatgística de les actuacions projectades. Així 
mateix, aquestes mesures contemplades en l’EAE s’integren en la normativa urbanística, 
assegurant el seu compliment. 
 
 
9. Proposta de resolució 
 
Revisada la documentació aportada i un cop fetes les consideracions exposades en els 
apartats anteriors, es proposa que el director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural adopti la resolució següent: 
 
-1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic 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 completi el Programa de vigilància ambiental 
determinant el contingut i la periodicitat dels informes de seguiment. 
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-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona.  
 
 

Vist i plau, 

Sergi Miquel Ruiz Laura Fonts Torres 

Tècnic de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona 

Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona 

Signat electrònicament 
 

Signat electrònicament 
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RESOLUCIÓ 
TES/     /2019, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica del Pla especial 
urbanístic per a l’adequació de la masia de l’Alonso en allotjament rural, al terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú (exp. OTAABA20170173). 
 
 
Fets 
 
En data 28 de novembre de 2017 va entrar al registre electrònic del Departament de 
Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica de l’avanç del 
Pla especial urbanístic per a l’adequació de la masia de l’Alonso en allotjament rural, al 
terme municipal de Vilanova i la Geltrú, així com la documentació necessària per a 
l’emissió del document d’abast, presentades per l’Ajuntament.  
 
El 27 d’abril de 2018 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona va 
emetre el document d’abast en relació amb l’avanç del Pla, en el qual s’efectuava una 
valoració dels objectius i criteris adoptats, de la justificació de les alternatives 
considerades i de la proposta efectuada.  
 
Així mateix, s’identificaren les administracions públiques afectades i el públic interessat 
en el procediment d’avaluació ambiental, en concret: la mateixa Oficina Territorial, 
l’Agència Catalana de l’Aigua, la Sub-direcció General de Biodiversitat i Medi Natural, 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona, la Sub-direcció General de 
Programes en Protecció Civil, la Sub-direcció General de Prevenció i Control de la 
Contaminació Atmosfèrica, els Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Cultura, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Garraf, DEPANA-
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, Agrupació per la Protecció del Medi Ambient 
del Garraf, i ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de 24 de juliol de 2018, es va aprovar inicialment 
el Pla especial urbanístic de referència, el qual es va sotmetre a informació pública per un 
termini de 45 dies mitjançant la publicació d’anunci al BOP de Barcelona, de 31 d’agost 
de 2018, al diari La Fura, del 7 al 13 de setembre de 2018, al taulell d’edictes electrònic 
de l’Ajuntament, des del 23 d’agost fins al 29 d’octubre de 2018, ambdós inclosos, i a la 
web municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Segons el certificat municipal 
aportat, durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions. 
Simultàniament, es van efectuar les consultes a les administracions públiques afectades i 
al públic interessat anteriorment esmentats.  
 
Posteriorment, en dates de 31 de gener, 19 de març, 24 de maig i 4 de juny de 2019 va 
entrar al registre electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de la 
declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic per a l’adequació de la masia 
de l’Alonso en allotjament rural, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, així com la 
documentació requerida per a la seva emissió, presentades per la Corporació municipal.  
 
Un cop rebut l’expedient complet, ha estat analitzat tècnicament per l’Oficina Territorial 
esmentada en el seu informe proposta de 9 d’octubre de 2019, en el qual es valora el 
procediment d’avaluació ambiental al qual ha estat subjecte el Pla tenint en compte les 
determinacions establertes pels organismes consultats i el resultat de la informació 
pública, i s’analitza el seu grau d’incorporació a la proposta.  
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Prèviament, es descriu la proposta finalment adoptada, consistent a dur a terme les 
actuacions necessàries per poder rehabilitar la masia de l’Alonso, i adaptar-la a l’ús de 
turisme rural en la modalitat de masia. En concret, es detallen les actuacions següents: 
adequació dels espais interiors de la masia per tal de poder desenvolupar l’activitat 
d’allotjament turístic, condicionar una àrea d’aparcament per a 10 places 
aproximadament, el tractament del qual serà tou, mantenir i adequar el camí existent amb 
paviments tous, instal·lar una piscina natural, situada al costat del patí interior de la 
masia, i col·locar un tancament de malla metàl·lica de simple torsió de color fosc. 

Per una banda, s’avalua la idoneïtat ambiental de la proposta, tenint en compte els 
aspectes ambientalment més rellevants i prenent en consideració les aportacions 
realitzades en el document d’abast, sense que se’n derivin aspectes a esmenar.  
 
Per altra banda, s’analitza la documentació ambiental aportada i es constata que el 
contingut de document resum del Pla dona adequat compliment al que estableix la Llei 
12/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, estructurant-se en els apartats 
següents: descripció i valoració del procés d’avaluació ambiental estratègica, estructura 
formal de l’estudi ambiental estratègic, informació pública i consultes efectuades, 
conclusions i valoració de la integració dels aspectes ambientalment rellevants, mesures 
preventives i correctores, i seguiment ambiental. 
  
Així mateix, l’estudi ambiental estratègic s’ajusta a l’estructura establerta en l’article 100 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i en l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
Es palesa que incorpora la totalitat de consideracions i aportacions efectuades en el 
document d’abast.  
 
Així mateix, es destaquen les mesures correctores previstes en l’estudi ambiental ja que 
integren els condicionants i les limitacions ambientals més rellevants de l’àmbit 
d’actuació, com són la preservació de l’arbrat i dels hàbitats d’interès comunitari, la 
morfologia amb pendents elevades, la protecció dels conreus de vinya d’alt valor, i la 
integració paisatgística de les actuacions projectades.  
 
En relació amb el seguiment, l’estudi preveu el Programa de vigilància ambiental, si bé 
manca determinar el contingut i la periodicitat dels informes de seguiment. 
 
Altrament, en l’informe proposta esmentat s’efectua una valoració del grau d’incorporació 
de les aportacions de caràcter ambiental efectuades pels diferents organismes, la majoria 
dels quals valoren amb caràcter favorable la proposta sense efectuar consideracions. 
 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, 
de 5 de desembre, estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, 
programes i projectes que puguin tenir efectes en el medi ambient.  
 
La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden 
tenir efectes significatius en el medi ambient aprovats per l’Administració o pel Govern, 
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pels ens locals i pel Parlament, d’aplicació en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica 
estatal.  
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme 
l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a 
la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no 
contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa 
disposició. 
 
L’apartat 6.a) sisè de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els instruments de 
planejament urbanístic en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan ambiental o a sol·licitud 
del promotor. 
 
L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, concreten la tramitació de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics.  
 
L’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració 
ambiental estratègica per part de l’òrgan ambiental.  
 
L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, determina que l’òrgan ambiental en relació 
amb tots els plans i programes objecte d’aquesta Llei és el departament de 
l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.  
 
L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com 
a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
D’acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,  
 
 
Resolc 
 
—1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic 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 completi el Programa de 
vigilància ambiental determinant el contingut i la periodicitat dels informes de seguiment. 
 
—2 Notificar 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. 
 
 
Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin 
procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, 
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o bé sens perjudici dels que siguin escaients en via administrativa contra l’acte 
d’aprovació del Pla, de conformitat amb l’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 
 
D’acord amb l’article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental 
estratègica perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s’ha aprovat el Pla en el 
termini màxim de dos anys des que es publiqui. 
 
 
Ferran Miralles i Sabadell 
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
 
Signat electrònicament 
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