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 1. DADES BÀSIQUES
             

SÍNTESI DE L'ACTUACIÓ

Pla Especial Urbanístic del Xalet del Nin. Setembre 2018

El Pla Especial es redacta amb l’objectiu d’introduir els usos hotelers i de restauració al Xalet del Nin, d’acord 
amb la previsió del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú (DOGC 
número 7098, de 13 d’abril de 2016), i en concret l’article 3 de la normativa urbanística del Pla Especial que 
preveu com a condicions específiques la redacció d’un pla especial.

Aquest Avanç també es redacta amb la finalitat d’iniciar els tràmits de l’avaluació ambiental del planejament, 
d’acord amb el que preveu l’article 86bis de la Llei d’urbanisme, essent d’aplicació el que preveu la Llei 6/2009, 
del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes amb les regles que preveu 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.

En aquest cas, la fitxa corresponent del Catàleg “N1 XALET DEL NIN” preveu  a les seves condicions específiques 
la redacció d’un Pla Especial urbanístic que contempli la regulació de l’aparcament, l’accessibilitat, la conserva-
ció de masses vegetals. Aquesta fitxa també incorpora les previsions d’acord amb la regulació del règim d’usos 
del sòl no urbanitzable costaner segons disposa la normativa del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, 
aprovat definitivament en data 25 de maig de 2005 (DOGC número 4407, de 16 de juny de 2005) pel que fa a la 
formulació dels estudis paisatgístics, figura que s’acompanya conjuntament amb aquest document.

PROMOTOR

Promotor privat: Díaz Ibañez asociados SCP

AUTORS DEL PLA ESPECIAL

L’equip redactor està format per Josep Maria Pujol i Torres, arquitecte; Gerard Llobet Sánchez, advocat i els es-
tudis ambientals i paisatgístics realitzats per l’estudi (az) estudis i projectes de medi ambient i de paisatge s.l.p. 
sota la direcció d'Anna Zahonero i Xifré, biòloga i paisatgista. 

SITUACIÓ 

L’àmbit del Pla Especial es localitza al Turó de Sant Gervasi, situat al front marítim del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, situada al sud de la província de Barcelona.

El recinte que conforma l'àmbit del pla especial està emmurallat i cercat per una balustrada. 
Delimita al nord per la via del ferrocarril, al sud pel camí de ronda /Passeig de Salvador Espriu i la punta de Sant 
Gervasi, al est per la platja de Capellans (també anomenada de Sant Gervasi) i  l'oest per la platja de la Repú-
blica i el jaciment d'Adarró. imatges 1 i 2: Plànol de situació i emplaçament (ortofotomapa i topogràfic)

(Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ortofoto Vigent ) 
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Imatge 3: Àmbit d'actuació _ Finques incloses al Pla Especial.
Font: Plànol d'estructura de la propietat. Avanç del PEU del Xalet del Nin. 

E: 1/500

Té una superfície de 8.301,39 m2. dels quals una petita part corresponen a la superfície de la construcció prin-
cipal que presideix el turó a l'interior del recinte, el Xalet de Miramar, anomenat popularment també Xalet del 
Nin. Aquest està actualment està destinat a habitatge i envoltat d’altres finques que formen un gran jardí al 
voltant de la casa amb alguns elements com una piscina i algunes pèrgoles situades al llarg del jardí. Al nord hi 
ha una petita pineda, amb l'accés rodat.

Tot i la seva classificació com a sòl no urbanitzable, l’àmbit es troba al front marítim de Vilanova i la Geltrú 
envoltat d’àmbits de sòl urbà i urbanitzable. Amb accessos directes des del Passeig de Salvador Espriu i amb 
un accés per el nord, des del camí de Sant Gervasi, tot creuant un pont d’accés rodat per sobre del ferrocarril.

Aquesta proximitat i el fet d’estar envoltada per vies urbanitzades ha dotat a la finca de tots els serveis bàsics 
(accessos, aigua, electricitat, etc.). Existeix també dins de l’àmbit un pou d’aigua. Això ha permès que els usos 
històrics i vigent d’aquest entorn siguin els d’habitatge.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L’àmbit del Pla Especial està format per sòl privat, i el conformen les parcel·les cadastrals detallades en el planol 
d'estructura de la propietat del Pla Especial  :
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 2. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE

PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC VIGENT A L'ÀMBIT DEL XALET DEL NIN

L'Avanç de Pla Especial dóna compliment i es formula d'acord amb les previsions de la legislació urbanística 
vigent.

Planejament territorial
 Pla territorial metropolità (PTM)

Instruments de paisatge
               Catàleg DE PAISATGE

Planejament urbanístic
 El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC)
 Pla General d’Ordenació Urbana
 Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric Artístic i Natural
 Pla Especial i Catàleg de Masies i cases en sòl no urbanitzable

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT ABANS ESMENTADA:

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA

Tal i com es pot veure en el plànol que s’adjunta, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona considerà l’àmbit 
dins de la categoria d’espais oberts i el classifica com a sòl de protecció especial pel seu interès natural i agrari. 
L’article 2.6 Espais de protecció especial: regulació general, especifica les condicions de desenvolupament 
d’aquests sòls, i en el seu apartat 3.b s’indica com s’han de dur a terme les actuacions en relació a les edificacions:

Article 2.6 Espais de protecció especial: regulació general

3. En els espais de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta o ampliació 
de les existents:

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la millora de la gestió 
de l’espai en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla, la qual cosa comporta el compliment de les 
especificacions que s’assenyalen al punt 7 del present article. Aquestes edificacions corresponen al tipus A de l’article 
2.11.

 b)  Les  edificacions   i   ampliacions   que   podrien   ser   admissibles   d’acord   amb   el   que estableix  l’article  47  del  
Text  refós  de  la   Llei  d’urbanisme,  quan  es   compleixin  les  condicions i exigències que assenyalen els apartats 4, 
5, 6 i 7 del present article per tal de garantir que no afectaran els valor s que motiven la protecció especial   d’aquests 
espais.  Aquest es  edificacions  corresponen  als  tipus   B   i   C   de   l’article   2 .11 . Les edificacions que puguin 
derivar-se de plans i projectes que afectin de forma apreciable els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 
han de ser avaluades atenent a les condicions legals específiques.

imatges 4 i 5: PTM Barcelona. Plànol Sistema urbà-Planejament – Sistema espais oberts.
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Catàleg DE PAISATGE

L’àmbit d’ordenació es localitza en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú i pertany a la unitat de paisatge 
Plana del Garraf del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Característiques bàsiques de la unitat.
La Plana del Garraf es caracteritza per ser una plana costanera amb alguns turons a mode de penya-segats a ran 
de mar. La mar és el referent visual de tota la unitat. El paisatge rural tradicional correspon a extenses hortes 
vora dels nuclis urbans, especialment de Vilanova i la Geltrú, que aprofiten l’aqüífer costaner. Les pinedes 
ocupen els terrenys improductius.
Té una ocupació residencial intensiva des de fa molts anys: destaca la urbanització noucentista entorn a l’ermita 
de Sant Cristòfol, que es considera el paisatge urbà més interessant de la unitat.
Destaquen també exemples de construccions amb pedra seca (murs, marges, barraques) amb un elevat valor 
cultural, ecològic i paisatgístic.

Relacionats amb l’àmbit d’estudi, destaquen els següents elements naturals:
- Afloraments de gresos (base de la roca mare calcària) a la platja de Ribes Roges.
- Pinedes disperses que han substituït les màquies antigues de garric i margalló i els conreus de garrofers.

Aspectes històrics d’interès relacionats a l’àmbit d’estudi:
- Poblat iber en el Puig de Darró.

Objectius de qualitat paisatgístics
Es transcriuen els Objectius de qualitat paisatgística relacionats amb l’àmbit d’ordenació:

- OQP1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no 
comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb accessos de qualitat.
- OQP3. Una façana marítima de Sitges i Vilanova i la Geltrú ben conservada i gestionada, que mantingui 
el se valor escènic i històric i preservi la identitat paisatgística del cada lloc, formada per valors i elements 
de caràcter natural i cultural.
- OQP. Uns paisatges que mantinguin en bon estat les restes megalítiques de primer ordre (la cova del 
Gegant) i altres elements patrimonials, antics i moderns (les “torres” d’estiueig del Terramar i de la 
Farola, l’antic autòdrom de Terramar, la capella barroca del Vinyet, les esglésies de Santa Maria de la 
Geltrú i Sant Antoni de Vilanova, l’ermita de Sant Cristòfol, etc.).
- OQP7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i permetin 
descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana del Garraf.

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió
Es transcriuen les Propostes de criteris i accions relacionats amb l’àmbit d’ordenació:
- Promoure la integració de masies, ermites, esglésies i castells i fomentar l’oferta turística i l’enriquiment dels 
itineraris existents. Destaquen l’església del Vinyet  les ermites de Sant Joan i Gràcia, Cal impulsar iniciatives 
que vinculin els elements del patrimoni històric i arqueològic de principal interès i amb valor històric amb els 
itineraris paisatgístics, com a suplements pedagògics de la xarxa de recorreguts.
- Preservar les fites més rellevants –com el castell de Ribes i els nuclis antics murats de Vilanova i la Geltrú- 
i evitar les construccions i infraestructures i, en general , les barreres visuals que impedeixin o dificultin 
considerablement la percepció de les vistes més interessants des de i cap a aquests.

Imatge 6. Unitat de Paisatge La Plana del Garraf. Plànol Valors del Paisatge
Font: Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Imatge 6: Unitat de Paisatge La Plana del Garraf. 
Font: Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.
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Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació

Es transcriuen les Propostes de criteris i accions relacionades amb l’ordenació dins amb l’àmbit de treball:
- Procurar que les edificacions aïllades s’integrin amb l’entorn.  Partir de l’anàlisi de l’arquitectura pròpia de la 
zona i definir tipologies, volums, materials i colors que mantinguin una relació harmònica i coherent amb les 
edificacions tradicionals.
- Mantenir la qualitat de les façanes marítimes dels assentaments històrics dels municipis de Sitges si Vilanova 
i la Geltrú. 
- Vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, per adaptar-los a les especificitats geomorfològiques, 
naturals i patrimonials del lloc.
- Dedicar en el planejament urbanístic una atenció especial a altres miradors i itineraris locals accessibles, a 
aquells que es troben en els espais periurbans i també als camins de ronda. 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC)

El Pla Especial es troba situat en sòl no urbanitzable costaner 1 (C1), Unitat Territorial de Regulació de sòl 
costaner UTR - C1 número 157, unitat que es troba delimitada per la línia del tren i el sector de sòl urbanitzable 
delimitat del Racó de Santa Llúcia, on es troben diversos assentaments i activitats, a l’est pel sòl urbà i al sud 
per la mar. El PDUSC destaca que és un àmbit fortament antropitzat, amb una platja protegida per espigons, 
passeig marítim i diverses construccions ocupant la primera línia. Els usos actuals d’aquesta UTR-C són els de 
restauració, hotel i habitatge, fortament fragmentat per les infraestructures que el travessen i pels usos que 
conté. 
Els valors paisatgístics i ambientals que destaca són la platja.

El PDUSC recomana, entre d’altres, aplicar criteris d’integració en el medi a les obres de rehabilitació de les 
construccions existents, impulsar la restauració i conservació dels sistemes naturals existents, el control de les 
tanques perimetrals per raons de permeabilitat visual, la integració paisatgística i de connectivitat  ecològica, 
ordenar els  accessos de la zona, tractament i adequació de marges de les infraestructures i dels camins rurals 
i control dels usos periurbans.
La normativa d’aplicació relativa al PDUSC és la  relativa a la Modificació del Pla director urbanístic del sistema 
costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl 
urbanitzable delimitat sense pla parcial (PDUSC-2), relativa a la modificació i a la unificació de les normes 
urbanístiques d’ambdós instruments (DOGC número 6722 de 7 d’octubre de 2014). L’article 15 regula el règim.

Article 15. Règim d’ús del sòl no urbanitzable.
(...)
2. El sòl urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1 i codi gràfic C1) se subjecta al règim d’ús següent:
a) S’admeten els usos directament vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys, és a dir, els usos i les activitats 
agrícoles, ramaderes i forestals, així com aquelles construccions, edificacions i instal•lacions de nova implantació 
directament vinculades a les esmentades activitats pròpies del sòl no urbanitzable, inclòs l’habitatge familiar que 
estigui directament i justificadament associat a aquestes.

Així  mateix  s’admet  la  reconstrucció  i   rehabilitació  de  masies  i  cases  rurals  que  estiguin incloses pel planejament 
urbanístic en el Catàleg  previst  a  l’article  50 .2  del  TRLUC per destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme rural 
en les modalitats i amb els requisits regulats per la legislació de turisme rural vigents a Catalunya, a activitats d’educació en  
el  lleure  i  a  establiments  hotelers  amb  exclusió  de  la  modalitat  d ’hotel  apartament.

b) S’admeten les activitats o els equipaments d’interès públic que necessàriament s’hagin d’emplaçar en el medi rural Imatge 7. PDUSC. Unitat Territorial de Regulació de sòl costaner UTR - C1 número 157. 
Font: DTS - Pla Director Urbanístic Costener-1

previstos a l’apartat 4 de l’article 47 del TRLUC i es demostri que no és possible una ubicació alternativa en altres sòls no 
urbanitzables de menor nivell de protecció.
En el cas que les activitats previstes a les lletres a) i b) de l’article esmentat, és a dir, les activitats col•lectives de caràcter 
esportiu, cultural, d’educació en el lleure i l’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, i els equipaments i serveis comunitaris 
no compatibles amb els usos urbans -, es vulguin ubicar dins de la franja de 500 metres de sòl NU-C1, només seran admeses 
aquelles que s’hagin d’implantar necessàriament a la zona costanera per raó de la seva vinculació directa i funcional al mar 
o a la costa i als usos turístics.
L’aplicació dels criteris restrictius esmentats en aquesta subcategoria de sòl no urbanitzable costaner 1, comporta la 
desestimació d’aquells projectes que lesionin o impedeixin la preservació dels valors i l’assoliment de les finalitats que 
l’article 1r d’aquestes Normes urbanístiques persegueix, respectivament, d’acord amb allò establert pels apartats 7 i 9 de 
l’article 47 de la Llei d’urbanisme.

c) Per a l’autorització de les construccions i edificacions de nova planta, inclosos els hivernacles, a què es refereixen els 
apartats a) i b) del present article, caldrà elaborar un estudi paisatgístic que haurà d’ésser degudament informat per l’òrgan 
competent en matèria de paisatge.

d) Pel que fa a l’explotació de recursos naturals mitjançant noves activitats extractives, solament s’admeten en els sòls 
d’aquesta subcategoria que estan fora de la franja de 500 metres definida a l’article 4 d’aquestes Normes, i sotmeses a la 
legislació sobre mesures addicionals de protecció dels espais naturals afectats per activitats extractives.
e) No es permet la instal•lació de cartells de propaganda i altres elements similars llevat dels que serveixen exclusivament 
per a l’orientació, els quals seran establerts de manera que no afectin l’harmonia del paisatge.
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f) En coherència amb el règim d’usos establert per al sòl no urbanitzable costaner 1, no s’admetran els plans especials 
urbanístics previstos als apartats f) i i) de l’article 67.1 del TRLUC.

g) Per   a   l’autorització   dels   projectes   d’usos,   obres,   instal•lacions   i   construccions admesos en aquesta subcategoria, 
es requerirà, en tots els casos formular  un estudi paisatgístic   que   haurà   d’ésser   degudament   informat   per   l’òrgan   
competent  en  la matèria.

h) No s‘admeten altres usos, obres, instal•lacions o construccions diferents dels específicament admesos dintre d’aquesta 
subcategoria de sòl no urbanitzable costaner, tant si són de primera implantació com si es tracta d’ampliació dels preexistents, 
sens perjudici del que s’estableix a les disposicions transitòries d’aquestes Normes, pel que fa al manteniment dels usos 
preexistents.

3. EL sòl no urbanitzable costaner 2 (clau NU-C2 i codi gràfic C2 es subjecta al règim d’ús següent:

a) Són d’aplicació els apartats 2a i 2b d’aquest article

b) S’admeten les activitats o els equipaments d’interès públic que necessàriament s’hagin d’emplaçar en el medi rural 
previstos a l’apartat 4 de l’article 47 i es demostri que no és possible una ubicació alternativa en altres sòls no urbanitzables 
de menor nivell de protecció.
c) S’admeten les construccions i instal•lacions destinades a càmpings autoritzades pel planejament urbanístic general 
municipal, que exigeixen, en tot cas, la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic d’acord amb l’article 47.6.e) TRLUC.

d) Pel que fa a l’explotació de recursos naturals mitjançant activitats extractives, s’ha d’aplicar la legislació sobre mesures 
addicionals de protecció dels espais naturals afectats per activitats extractives.

4. En sòl no urbanitzable costaner 3 (clau NU-C3 i codi gràfic C3) li correspon el règim d’ús del sòl no urbanitzable regulat per 
la Llei d’urbanisme i pel corresponent planejament urbanístic general municipal.

5. Correspon al Planejament urbanístic general municipal, bé directament o a través de Plans especials, la concreció, 
regulació i desenvolupament dels usos i activitats admesos pel MTRPDUSC en cada subcategoria de sòl no urbanitzable 
costaner, amb subjecció a les determinacions d’aquest Pla i en coherència amb els objectius establerts a l’article 1 d’aquestes 
Normes.

Pla General d’Ordenació Urbana

La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana fou aprovada el 25 de juliol de 2001 per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

El Pla General d’Ordenació classifica l’àmbit del Pla Especial com a sòl no urbanitzable, qualificat en clau 22, 
sòl de protecció arquitectònica i paisatgística. De forma general, les normes urbanístiques del PGOU regulen el 
règim d’usos del sòl no urbanitzable en el capítol segon de les NNUU del PGOU.

Específicament  en relació als usos en sòl no urbanitzable l’article 258 especifica:

1. Dels usos definits a l'art. 33 de les presents NN.UU. queden prohibits en sòl no urbanitzable els següents:
- Habitatge en la seva modalitat plurifamiliar.
- Hoteler    i    restauració ,    només    s’admetrà    mitjança t    Pla    Especia l    en edificis catalogats en raó de 
la seva protecció i amb capacitat per a ser adequats a aquests usos, i justificant-ne  l’interès  i  l a  necessitat . 
Sense necessitat de Pla Especial, a la clau 23 s’admeten albergs de caràcter  social  per  al  desenvolupament  
d’activitats,  cases  de  colònies  i  instal•lacions  de  turisme  rural,  sempre  en  edificis  existents  i/o possible 
ampliació dels mateixos, si resulta autoritzada per la regulació de la respectiva zona.

imatge 8: 
Revisió del PGOU de Vilanova i la Geltrú. 
Classificació del sòl. Usos globals sòl no urbanitzable 
- plànol A2
font: PGOU Vilanova i la Geltrú. Ajuntament de VNG

Imatge 9:
Revisió del PGOU de Vilanova i la Geltrú. 
Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació - 
Plànol E
font: PGOU Vilanova i la Geltrú. Ajuntament de 
VNG 
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- Comercial
- Industrial
- Magatzems, excepte agrícoles
- Oficines,
- Garatges oberts al públic
- Estacions de servei, excepte si se situen enfront de carreteres amb les condicions de cessió i urbanització de 
les infraestructures necessàries i en compliment de la normativa sectorial corresponent. 
- Tots els usos no definits expressament com a compatibles.

2. Són usos compatibles:
- Habitatge unifamiliar
- Residència mòbil. Limitat exclusivament a l’ús de càmping
- Públic administratiu en relació a l’àmbit on es situa (informació sobre medi ambient, etc.)
- Sanitari-assistencial, de titularitat pública i prèvia justificació de la necessitat de la seva concreta impantació
- Docent de titularitat pública
- Esportiu
- recreatiu
- Socio-cultural
- Religiós

En l’article 259. Reglamentació detallada d’usos al sòl no urbanitzable, s’indica el següent:

1. Els usos en sòl no urbanitzable, salvant reglamentacions més detallades als articles corresponents, es regulen 
segons el següent quadre:

(2)  Acceptable només en les condicions de l'article 258.1.
(3) En les condicions dels articles 263, 264, 322 i 323, previ els informes pertinents.
(4) Compatibilitat a analitzar cas per cas, en funció art. 90.6.
(5)  S’estarà a la normativa sectorial específica. Les edificacions se separaran un mínim de 10 m. 
dels límits de la finca, i 100 m. del sòl urbà, urbanitzable i clau 16
(6)  Autoritzat, en les condicions de la clau 18b, en els següents casos: - Parcel•les agrícoles 
existents i en explotació. - Noves parcel•les agrícoles autoritzades pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, i que compleixin les condicions del Pla Especial de l’Espai Natural del Garraf.
(7)  Exclusivament s’autoritza l’Estació Reguladora del Garraf, situada al N. de l’autopista i a l’est 
de la carretera de Vilafranca.

Els articles 273 i 274 defineixen i regulen el règim de la zona de protecció arquitectònic - paisatgística (clau 22).

SECCIÓ V. Zona de protecció Arquitectònico-Paisatgística (Clau 22) 

Article 273. Definició
Comprèn els sòls no urbanitzables que per incloure edificacions rurals de certa entitat i
elevat interès arquitectònic han de ser objecte d'una protecció integral, tant de l'edificació existent, com dels 
seus entorns immediats, per evitar actuacions que puguin perjudicar els seus valors arquitectònics i naturals.
Article 274. Règim urbanístic

1. Mentre es mantinguin les actuals condicions:
a) No es permetrà en absolut l'edificació en aquestes àrees. Només s'autoritzaran aquells 
elements que complementin l'actual ús agrícola que es pugui donar en la finca, o bé els autoritzats a 

imatge 10: Revisió del PGOU de Vilanova i la Geltrú. Reglamentació detallada dels sols urbà i urbanitzable
font: PGOU Vilanova i la Geltrú. Ajuntament de VNG
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l’article 259.
b) Es permetran obres de consolidació i millora necessàries pel manteniment de l'edificació en 
les condicions d'habitabilitat necessàries, amb manteniment de les formes actuals i sota la inspecció 
dels Organismes Públics competents.
c) Es permetrà el canvi d'ús en base a instil·lacions d'utilitat pública o d'interès social, adaptables al tipus 
d'edificació. Aquest canvi es tramitarà a través del que disposa l'Art. 43.3. de la Llei del Sòl.

2. A traves de Pla Especial serà possible la introducció de nous usos de caràcter privat que resultin   
compatibles amb la preservació i el manteniment de l’edifici catalogat, les característiques ambientals i el seu 
entorn, i adequats a l ’emplaçament. 

3. El Pla Especial contindrà, com a mínim:
a) Justificació de l’adequació dels usos als quals es pretén destinar l’edifici i el seu entorn.
b) Inventari detallat, gràfic i escrit, de l’edificació existent i el seu entorn.
c)  Condicions dels nous usos i condicions volumètriques de l’edificació complementària que 
eventualment sigui necessària, justificant la idoneïtat de la proposta.
d) Reserva i cessions de sòl i condicions d’urbanització, quan siguin necessaris.
e) Les condicions de parcel·lació, que mai donaran com a resultat finques inferiors a la parcel·la 
mínima establerta en sòl no urbanitzable

Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric Artístic i Natural

Aprovat definitivament el 25 de març de 1987, té com a objectiu determinar les obres d’arquitectura, els 
monuments i mobles urbans, els espais urbans i els conjunts urbanístics objecte de protecció; estableix les 
respectives àrees de protecció, les categories d’aquesta i les propostes d’actuació i estableix el programa 
d’actuació d’acord amb aquests objectius i amb les possibilitats econòmic-financeres tant del sector públic com 
del sector privat.

El Xalet del Nin està inclòs en el Catàleg llistat com a fitxa A-109, com a obra d’arquitectura, protegint-se el 
volum de l’edifici principal, la coberta i les façanes. De l’espai exterior es protegeix l’organització, la vegetació i 
el tancament.

La fitxa fa una descripció detallada de l'edifici i el seu entorn definint el seu estat de conservació. Inclou també  
les dades urbanístiques i els usos actuals. i estableix categories de protecció i propostes d'actuació per a cada 
un dels elements identificats i descrits.

imatges de la 11 a la 14: 
fitxes del Pla Especial i Catàleg del patrimoni històric-artístic de 
Vilanova i la Geltrú . Ajuntament de VNG
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Pla Especial i Catàleg de Masies i cases en sòl no urbanitzable

Publicat al DOGC núm 7098, de 13 d’abril de 2016, és un document normatiu que determina una protecció 
física i els mecanismes d’intervenció a totes les masies i cases rurals seleccionades.

El Catàleg inclou el Xalet del Nin, a la fitxa “N1 XALET DEL NIN”, a la fitxa es duu a terme la descripció de 
la localització  i de la masia i els seus usos. Es determinen també l'estat de conservació de la construcció, 
l'accessibilitat i els serveis existents. 
A la fitxa es defineixen també les determinacions normatives i es preveuen les condicions d'ordenació, 
edificació, serveis i accessibilitat, conjuntament amb el elements especials a preservar que caldrà contemplar 
en  la redacció d’un Pla Especial urbanístic.

Aquesta fitxa també incorpora les previsions d’acord amb la regulació del règim d’usos del sòl no urbanitzable 
costaner segons disposa la normativa del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, aprovat definitivament 
en data 25 de maig de 2005 (DOGC número 4407, de 16 de juny de 2005) pel que fa a la formulació dels estudis 
paisatgístics.

imatge 18: Fitxa del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú.
font: Ajuntament de VNG

imatges de la 15 a la 17: 
fitxes del Pla Especial i Catàleg del patrimoni històric-artístic de 
Vilanova i la Geltrú . Ajuntament de VNG
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imatges 19 i 20: Fitxes del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú. 
font: Ajuntament de VNG
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 3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL

DESCRIPCIÓ

El Xalet del Nin es troba a l'extrem d'una prolongació orogràfica del massis del Garraf (contraforts), que limita 
directament amb la mar. El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona el situa dins els límits 
de la unitat de paisatge U7: ''La Plana del Garraf''.

Aquesta unitat paisatgística es caracteritza per ser una plana costanera amb alguns turons a mode de penya-
segats a ran de mar, que és el referent visual de tota la unitat. Les pinedes ocupen els terrenys improductius, 
mentre que el paisatge rural tradicional correspon a extenses hortes vora dels nuclis urbans, especialment de 
Vilanova i la Geltrú, que aprofiten l’aqüífer costaner. 

COMPONENTS

A la plana la vinya, dominant en el passat, encara s'alterna amb petites tessel·les de bosc mediterrani. Alguns 
conreus, fins i tot, arribaven gairebé al mar, deixant lliures metres d'influència salina. El paisatge agrari, 
que en el passat fou dominant, ha retrocedit força en l’actualitat, i els marges menys productius es veuen 
progressivament envaïts pels pins.

La urbanització ha crescut enormement en els darrers vint anys i ha capgirat la imatge mixta agrícola-urbana 
del paisatge de la unitat fent que hi predomini el sistema urbà. Aquest fet, juntament amb la proximitat de la 
ciutat de Barcelona, es deu al gran augment de les infraestructures, que ha facilitat els creixements industrials i 
residencials. La conseqüència es un gran augment de la fragmentació del territori, el que ha generat una imatge 
artificialitzada, en detriment de la imatge rural dominant fora dels nuclis urbans. Les noves infraestructures 
comporten una disminució de la permeabilitat amb l’espai agrari per la pèrdua d’accessos o per la intercepció 
de camins rurals que donaven accés a masos i conreus, i determinen un trencament entre la capa territorial i la 
capa infraestructural amb importants conseqüències en la percepció del paisatge.

Actualment, dins el terme municipal de Vilanova i la Geltrú es pot trobar un espai protegit a nivell català (PEIN) 
i europeu (Xarxa Natura 2000), sota el nom de ''Serres del Litoral Central''. Aquest espai s'estén per la zona 
nord del municipi, on el relleu és més accidentat. Tota aquesta fracció més la resta de la zona nord fins a la 
C-31 es considera com a una Zona de Protecció per a la Avifauna. Per últim, tot el litoral de Vilanova i la Geltrú 
es considera zona d'alimentació per la gavina corsa (Larus audouinii) i, per aquest motiu, s'inclou dins el Pla de 
Recuperació d'aquesta espècie.

Les pinedes de pi blanc, en alguns sectors, encara arriben arran de mar i a algunes platges es poden trobar 
mostres de vegetació de penya-segats de les costes mediterrànies, amb ensopegueres. Tots dos són hàbitats 
d’interès comunitari (codis 9540 i 1240, respectivament) molt característics d'aquesta unitat de paisatge.

D’altra banda, en els petits turons i terrenys no transformats de la unitat es troben fragments en estat variable 
de conservació de màquies de garric i margalló (codi 5330) i alguns fragments de fenassars (codi 6220), hàbitat 
d’interès prioritari. Però el predomini en aquests ambients és de pinedes mediterrànies amb sotabosc de 
màquies o garrigues (codi 9540). 

DINÀMIQUES

Atenent a la informació continguda a la fitxa de l'unitat U7 del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, els canvis en els usos del sòl no han estat tan intensos. Així, tret de les infraestructures i els polígons 
industrials, que han triplicat la seva superfície, els teixits urbans de caire residencial només han crescut un 15% 
en el període 1987- 2002. Dit això, en aquesta unitat també es localitzen nombrosos habitatges unifamiliars 
de baixa densitat, sovint de qualitat mediocre i en bona part realitzats al marge del planejament urbanístic. 
La forta pressió urbanitzadora essencialment segueix una mateixa tendència: l’habitatge unifamiliar cada cop 
menys dens dins l’espai urbanitzable qualificat abans el PTMB.

Es considera que aquests desenvolupaments urbanístics tenen un impacte rellevant, que encara ha pogut  
augmentar en els darrers anys, degut a la manca d'una integració paisatgística satisfactòria. 

Les infraestructures de mobilitat, a més de provocar la fragmentació i banalització de l'espai rural, són la causa 
de molts impactes indirectes sobre el paisatge i la seva imatge, com ara l’abandonament de conreus, la creació 
d’expectatives d’urbanització, l’artificialització de l’espai agrícola i l’augment de freqüentació d’espais fins fa 
pocs anys molt tranquils. 

'Ambit del PEU

Matollars i conreus abandonats

Pineda de pi blanc (>= 20%cc)

Pineda de pi blanc (5-20%cc)

Conreus herbacis

Conreus llenyosos

imatge 21: Plànol d´elements del paisatge
(Font: elaboració pròpia en base al topogràfic ICGC)
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VALORS

El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona assenyala que els valors estètics de l’espai 
agrícola de la Plana, que foren admirats i que tingueren una potent imatge al llarg del s. XX (gràcies a diversos 
artistes), han desaparegut en la major part. Tot i així, es mantenen taques de ruralitat de notable interès, amb 
la Mediterrània com a rerefons.

Entre els paisatges rurals destaquen aquells que relacionen diversos edificis singulars amb el seu entorn 
immediat de vinyes i claps de pineda. És el cas de la masia Cabanyes (museïtzada), de la finca «Mas Solers», 
que durant anys va albergar el Casino i d’altres masos importants.

Els abundants i diversos exemples de construcció amb pedra seca, entre els quals destaquen els murs o marges 
de conreu, les barraques i els amuntegaments circulars, amb elevat valor cultural, ecològic i paisatgístic.

Els aiguamolls, presència important fins fa algunes dècades, es mantenen tan sols de forma puntual, i no en 
condicions òptimes.

Els trams de costa de penya-segats i les pinedes que arriben al mar i la connecten amb les elevacions del Garraf, 
són hàbitats de gran interès. També ho són les màquies de garric i margalló i els fragments de fenassars. Tots 
ells són retalls de vegetació importants per a la connectivitat.

El nucli antic de la Geltrú manté la intricada planta medieval i bona part del parcel·lari, així com diversos edificis 
centenaris, com el castell. El conjunt és realment interessant, fins i tot per l’antiga connexió amb la molt propera 
Vila Nova, amb una recreació de la porta de la muralla. La presència dels antic nuclis murats de Vilanova i la 
Geltrú és encara manifesta i constitueix una herència del feudalisme fàcil d’interpretar.

L’eixample de Vilanova de finals del XIX, sens dubte un dels valors històrics més interessants, inclouen des 
de cases de rics comerciants fins a conjunts tan representatius com el de la plaça Maristany, on tenen façana 
l’estació (típica de la companyia MZA), el singularíssim museu (d’estil egipci!) i el museu del Ferrocarril, a més 
de l’edifici racionalista que avui ocupa la UPC. El museu, que ocupa l’antic dipòsit de locomotores de vapor, és 
un bon element referencial per comprendre la forma com la industrialització va alterar la vida tradicional i, amb 
ella, els paisatges. També destaquen l’equilibrada plaça de la Vila, espai referencial carregat de simbolisme per 
a la seva població, i la magnífica Rambla, referència paisatgística per excel·lència. 

Una altra referència important són les esglésies de Santa Maria de la Geltrú i Sant Antoni de Vilanova que 
semblen pugnar per l’espai espiri- tual, en tant que són força similars. De fet, els seus campanars són encara la 
principal referència de tots els nuclis de la Plana.

La imatge del paisatge idealitzat que apareix a «La Ben Plantada» (Eugeni d'Ors) es relaciona sovint amb la 
platja de Vilanova.

Atès que el turisme (sobre tot el d'alt nivell adquisitiu) és l’activitat principal de la Plana en l’actualitat, es pot 
considerar que es treu un important rendiment dels valors paisatgístics.

Alguns valors paisatgístics han arribat a crear una imatge de marca pròpia, com ara el conjunt de platges de 
Vilanova, força realçades per la continuïtat del passeig Marítim.

S’observa una important davallada de la superfície dels teixits agraris, especialment pel que fa als conreus 
herbacis, que s’han reduït a la meitat, mentre que els fruiters de secà i sobretot la vinya ho han fet en molt 
menor mesura. Els garrofers i les oliveres pràcticament han desaparegut de la unitat. En total, es detecta un 
retrocés del 27% dels sòls agraris, a partir de l’anàlisi del Mapa d’usos del sòl de Catalunya de 1987 i 2002. Així, 
aparentment els fruiters de secà no tenen futur en aquest àmbit, mentre que el cereal pot mantenir-se encara 
uns decennis com a conreu expectant. En canvi, les vinyes es mantenen relativament bé, gràcies a la vitalitat 
de la Denominació d’Origen Penedès.

La vegetació natural ha mantingut la seva extensió (17% de la superfície total de l’àmbit) i ha millorat pel que fa 
a l’estructuració de les comunitats forestals: disminueixen les bosquines i augmenten els espais amb vegetació 
relativament densa. L’aspecte negatiu és la davallada de l’extensió de la màquia litoral de garric i margalló, fruit 
de la urbanització del litoral.

imatge 22: Relleu
(Font: Cartografia GIS elaboración propia con base MDT malla regular 5x5)
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Per últim, cal destacar el jaciment corresponent al poblat ibero-romà de Darró, situat a l'extrem occidental del 
nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, s'estén per la vessant est del turó de Sant Gervasi i la plana adjacent, ocupada 
actualment per algunes cases. També sembla que hi ha algunes construccions sota el mar. L'àrea on es coneix 
algun vestigi ocupa unes quatre o cinc hectàrees. Així, el poblat original es va anar estenent pel cim del turó 
de Sant Gervasi i els vessants de llevant, migdia i tramuntana principalment. També hi ha cases a la plana de 
l'actual zona de Ribes Roges, a banda i banda de la línia fèrria. Actualment algunes de les actuacions es troben 
a l’aire lliure i són visitables, mentre que a l’altra banda es troben en situació d’excavació i consolidació. L'àrea 
on es coneix algun vestigi ocupa unes quatre o cinc hectàrees. 

imatge 23: EXTENSIÓ DEL POBLAT IBERO-ROMÀ DE DARRÓ.
(Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya) 

imatge 24: Fotografia aèria
(Font: elaboració pròpia en base al Trip in View)
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 4. PAISATGE DEL LLOC

ESTRUCTURA DEL LLOC

L’àrea es troba delimitada per la via del ferrocarril al nord i pel camí de ronda, Passeig de Salvador Espriu i la 
punta de Sant Gervasi al sud. El turó i la punta de Sant Gervasi delimiten físicament la platja dels Capellans 
(també anomenada de Sant Gervasi) i les de la República i Adarró.

Relleu

El Xalet del Nin es situa sobre un turó calcari al costat del mar. La finca està envoltada per un recinte emmurallat, 
format per les antigues muralles de fortificacions prèvies a l’edificació actual, de 4 a 5 m d'alçada en la zona 
del passeig costaner entre les platges de Sant Gervasi i Ribes Roges. La part rocosa del turó limita al mar d'una 
manera natural, destacant entre el perfil de la línia del cel i la costa.
Aquest turó s'eleva 16 m sobre el nivell del mar i, a la vista del plànol clinomètric, està seccionat per la via del 
tren al límit nord-oest de l’àmbit del PEU. El límit sud-oest el forma un pendent una mica més suau, mentre que 
el nord-est presenta una diferència de cotes molt més marcada i un pendent més elevat. El límit sud-est limita 
amb el passeig marítim, situat sobre un penya-segat sota el qual es troben les platges.

Dins de la finca hi han petites diferències de cota que es dibuixen mitjançant terrasses enjardinades i rampes.

Biodiversitat: vegetació i fauna

Des del punt de vista de la biodiversitat, l’àmbit d’ordenació correspon a un jardí que ha passat diferents etapes 
en les que el manteniment o la falta d’ell pot haver generat estadis amb diferent interès per a la vegetació i la 
fauna.
Actualment, el jardí té un aspecte molt cuidat com es pot veure en les imatges que s’adjunten. Aquest aspecte 
és degut al desenvolupament del Projecte d’ordenació, millora dels espais enjardinats i la integració al paisatge 
del Xalet del Nin (març 2014). Segons s’indica en la memòria d’aquest projecte, l’aspecte que tenia l’espai 
exterior era  emboscat degut a l’abandonament. A continua s'indiquen les espècies existents.
 
Arbres: Cupressus macrocarpa, C: sempervirens, C. arizonica glauca, Olea europaea, Phoenix canariensis, P. 
dactylífera, Tipuana tipu, Eleagnus angustifolia, Pinus pinea.

Arbustos: Tamarix sp, Nerium oleander, Pittosporum angustifolium, Chamaerops humilis, Acacia cyanophilia, 
Mioporum pictum.

Crasses: Agave ferox, A. americana glauca

Entapissants i enfiladisses: Hedera helix, Cynodon dactylon

En aquest mateix projecte també es treballa l’exterior més immediat del recinte emmurallat del Xalet del Nin.
En el mateix treball es destaca la presència d’espècies pròpies del lloc i en concret la presència d’exemplars del 
margalló que explícitament es volen conservar

Tot i l’ordre en la composició pel que fa a la vegetació que estableix el projecte, destaquen agrupacions 
d’espècies com els tamarius, els pins o els margallons que potencialment tenen la capacitat d’atraure espècies 
de fauna antropòfila, principalment ocells com ara el tudó, les mallerengues, la cotxa fumada, la cuereta, el 
tallarol capnegre, tallarol de casquet, la garsa, el pardal, el gafarró, el pinsà, la puput o el picot verd, etc. en 
diferents moments de l’any. La presència del bosquet de pins en la part posterior de l’edificació, i la condició del 
seu entorn bastant forestat pot facilitar també la presència d’esquirols. Vinculat a l’edificació principalment pot 
viure el dragó comú. Dels grup dels invertebrats és possible la presència d’alguna papallona com ara l’atlanta, 
atreta per les floracions.

L’entorn de l’àmbit d’ordenació està marcat d’una banda per la presència de la platja de Sant Gervasi, bastant 
antropitzada i, a l’altra banda de la via del tren,  per un espai forestal, una pineda força gran de pi pinyer (Pinus 
pinea) i uns camps agrícoles abandonats, un d’ells en un estat successional força avançat cap el matollar (tal i 
com pot veure’s en la imatge aèria).

imatge 25: Relleu
(Font: Cartografia GIS elaboración propia con base MDT malla regular 5x5)
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L’edifici i el jardí del Xalet del Nin

El Xalet del Nin, també anomenat de Miramar, data de l'any 1913 i fou construït sobre la que va ser la quadra 
d'Adarro en el lloc on hi havia un antic fortí. D'estil entre noucentista i modernista, es composa d'una planta 
baixa, planta pis i sotacobert. Destaca la torratxa amb un columbari. L'edifici esta format per un cos central 
sobresortint, marcant la part principal d'accés, i dos cossos principals a la planta baixa que formen un terrat 
superior amb una balconada de balustrada ceràmica.

L'edificació  va ser un habitatge fins que va ser abandonat. Actualment el seu estat és bo, dons recentment va 
ser rehabilitada. 

El jardí que envolta el xalet esta totalment reconstruït. En el procés de replantació s'han mantingut les especies 
més significatives del lloc, destaquen els exemplars de margallons,  per la seva mida i el seu bon estat, així com 
els tamarius que voregen la balustrada que tanca l'espai cap el mar.

Els treballs de restauració de l'edificació i del jardí varen ser revisats per els serveis de patrimoni donat que es 
tracta d'un BCIL. 

ANÀLISI DE LA VISIBILITAT

Mètode d’elaboració 

Per a l’anàlisi de la visibilitat s’han seguit dues pautes

Primer, s’ha procedit a l’anàlisi digital per mitjà del GIS, i de les dades digitals relatives a l'elevació mitjançant el 
sistema LIDAR*(Laser Imaging Detection and Ranging). Mitjançant aquesta anàlisi, s’obté l’abast total del camp 
visual de la masia, tenint en compte les barreres visuals que suposen tant la vegetació com l’edificació.

 * El LIDAR és un sistema de mesurament i detecció d'objectes mitjançant làser.)

En segon lloc, partint del resultat de l’anàlisi visual com a base, es contrasta aquest resultat amb el treball de 
camp; per així, treure les conclusions finals.

imatge 27: Plànol d’elevació 
(Font: elaboració pròpia en base al   les dades digitals relatives a l’elevació mitjançant el sistema LIDAR)

imatge 26: fotografia del xalet del NIN
(font: el.laboració pròpia)
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Visibilitat des del ferrocarril 

Es realitza aquest estudi per comprovar la visió de l'àmbit des de la via del ferrocarril que, en el tram considerat, 
es desenvolupa en paral·lel a la costa y passa per darrera del turó on hi ha l'edificació. En el primer tram, la via 
del tren té una posició elevada i per tant es poden tenir vistes parcials, principalment del recinte emmurallat 
del xalet i també de la vegetació arbòria del jardí, i parcialment dels elements construïts del conjunt.

Visibilitat des de l'interior del jardí

Si prenem en consideració el camí perimetral intern del jardí, ens permet entendre l'àmbit visual del jardí i les 
relacions visuals que s'estableixen entre els diversos espais del recinte. L'estudi de la visibilitat confirma que 
el pla visual s'obre principalment cap el mar i la costa amb un pla de visió molt obert i extens que permet una 
panoràmica sobre la costa marítima. Aquesta panoràmica tan sols es tanca a la zona nord-est amb la visió pro-
pera dels edificis d'habitatges situats al peu del turó que obstaculitzen el pla de visió. 
Per una altra banda des de diverses àrees del jardí també es pot veure la línia del tren, les pinedes posterioris 
situades al nord-est i la urbanització de la ciutat.

Dins del jardí les zona visualment mes exposada es l'àmbit meés pla i obert del recinte, al nord-est, a la zona 
de la pèrgola. 
La zona menys visible des del perímetre del jardí i menys relacionada visualment amb la resta del recinte, resta 
a l'esquena de la casa, on hi ha l'accés rodat i l'aparcament . Alhora la zona de la piscina resta també recollida 
i fora de la visió.

imatge 28: Plànol de visibilitats
(Font: Cartografia GIS elaboració pròpia en base al LIDAR)

imatge 29: Plànol de visibilitats
(Font: Cartografia GIS elaboració pròpia en base al LIDAR)

imatge 30: fotografia d'elaboració pròpia
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Visibilitat des de la platja

Donat que el Xalet del Nin i el turó on s'ubica es considera un dels atractius turístics de la zona, s´han escollit 
diferents punts de la platja per avaluar l'impacte visual de la presència del xalet, i així poder determinar quins 
son els element mes visibles i, per tant aquells que en configuren la imatge del indret. L'element que es veu 
amb més intensitat des de la platja correspon a la muralla i, parcialment, es poden observar algunes capçades 
dels arbres més alts. Caldrà protegir i preservar aquests elements d'alta fragilitat visual, donat que tenen un 
protagonisme important en la configuració de la imatge de l'indret.
Visibilitats des dels accessos

Entrada principal (per a vianants):

L'accés per a vianants es duu a terme des del passeig marítim, en aquest punt la conca visual la limita per la 
banda sud el mur perimetral del xalet i els arbres que coronen l'escala d'accés, i, per la banda nord, els edificis 
d'habitatges construïts al peu del turó. No hi ha cap element que filtri la visió dels edificis de pisos tant a l'en-
trada, com a la sortida del xalet. 

imatge 32: fotografia d'elaboració pròpia

imatge 31: Plànol de visibilitats
(Font: Cartografia GIS elaboració pròpia en base al LIDAR)

imatge 33: Plànol de visibilitats
(Font: Cartografia GIS elaboració pròpia en base al LIDAR)
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Entrada accés rodat i aparcament:

En aquest accés la conca visual es tancada i molt limitada. Al punt d'accés es veu tan sols la façana de l'edifici 
del xalet, l'entorn mes immediat del recinte i s'albira lleument la zona d'aparcament  sota la pineda. Parcial-
ment es perceben  des de l'interior del jardí, tnt la vegetació arbòria com alguns elements construïts.

Conclusions de l'anàlisi visual

Des de la platja i el passeig marítim l'edifici i el turó on s'ubica tenen un impacte visual important, esdevenint 
una fita paisatgística que configura la imatge de la costa vilanovina. Principalment es veu el recinte emmurallat 
format per les antigues muralles de fortificacions prèvies i la densa vegetació arbòria del jardí.  som aquests 
elements amb una alta fragilitat visual que caldrà protegir si es vol mantenir l'alt valor de la imatge actual.

Des del recinte el pla visual s'obre preeminentment sobre el mar i la costa, amb una conca visual oberta i ex-
tensa. La panoràmica es veu interrompuda tan sols al nord-est, on els edificis construïts al peu del turó oculten 
la perspectiva de la ciutat i la platja.
Les relacions visuals dins del recinte, entre les diversos àmbits del jardí son variants, riques i complexes. Als 
accessos la visibilitat es limita a un pla força tancat i  a un àmbit proper; l'àrea del aparcament resta amagada 
de la visió, a l'esquena de la casa; la piscina es manté en una zona força privada, disposa de vistes obertes però 
s'amaga de visions alienes, mantenint-se en una zona poc exposada visualment; al nord-est del jardí, una zona 
topogràficament mes planera te una conca visual mes oberta. La microtopografia, la vegetació i la posició cen-
tral de la casa condicionen les relacions entre els diversos espais. 

imatge 35: Plànol de visibilitats
(Font: Cartografia GIS elaboració pròpia en base al LIDAR)

imatge 36: fotografia d'elaboració pròpia
imatge 34: fotografia d'elaboració pròpia
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 5. PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE

FINALITAT I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

L’objectiu general del PEU és implementar l’ús de restauració, hoteler i educació en el lleure, mantenint 
expressament els elements de l’entorn com a valors propis d’aquest recinte, d’acord amb els objectius del Pla 
Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable. Aquests són considerats, al llarg de la costa catalana, 
com els usos amb més dinamisme de l’economia.

No es preveu una reconstrucció de cap volum ni de l’entorn respectant íntegrament els espais ja existents, tan 
sols aquelles adaptacions mínimes i necessàries a l’interior de l’edificació per habilitar-ne els nous usos. A més, 
es proposa un nombre limitat d’habitacions, donant així un espai amb un valor afegit a la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú, activant també objectius de desenvolupament econòmic i social.

Des del PEU es potència la protecció dels exteriors i els volums i els elements catalogats d’aquest espai, ja que 
és una proposta que s’integra en els espais i l’entorn ja existent, a la vegada que esdevé una oportunitat també 
per donar resposta a la preservació de la finca i l’entorn, d’acord amb els objectius del Pla Especial i Catàleg de 
Masies i Cases en sòl no urbanitzable.

Això requereix d’un manteniment constant, que persegueix l’increment i manteniment dels exemplars d’arbres 
i arbustos existents a la finca, de forma integrada al paisatge de la façana marítima, sense introduir cap 
element que en distorsioni la visió, malgrat que com s’ha dit, es troba situat en un turó envoltat del sòl urbà i 
d’edificacions i altres instal·lacions urbanes.

REQUISITS TÈCNICS I PROCESSOS

Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú (2001)

Els articles 273 i 274 defineixen i regulen el règim de la zona de protecció arquitectònic - paisatgística 
(clau 22).

SECCIÓ V. Zona de protecció Arquitectònico-Paisatgística (Clau 22) 

Article 273. Definició
Comprèn els sòls no urbanitzables que per incloure edificacions rurals de certa entitat i elevat interès 
arquitectònic han de ser objecte d'una protecció integral, tant de l'edificació existent, com dels seus 
entorns immediats, per evitar actuacions que puguin perjudicar els seus valors arquitectònics i naturals.

Article 274. Règim urbanístic 
Mentre es mantinguin les actuals condicions:

- No es permetrà en absolut l'edificació en aquestes àrees. Només s'autoritzaran aquells elements 
que complementin l'actual ús agrícola que es pugui donar en la finca, o bé els autoritzats a l'article 
259.
- Es permetran obres de consolidació i millora necessàries pel manteniment de l'edificació en les 
condicions d'habitabilitat necessàries amb manteniment de les formes actuals i sota la inspecció 

dels Organismes Públics Competents.
- Es permetrà el canvi d'ús en base a instal·lacions d'utilitat pública o d'interès social, adaptables 
al tipus d'edificació. Aquest canvi es tramitarà a través del que disposa l'Art. 43.3 de la Llei del Sòl.

A travers de Pla Especial serà possible la introducció de nous usos de caràcter privat que resultin 
compatibles amb la preservació i el manteniment de l'edifici catalogat, les característiques ambientals 
i el seu entorn, i adequats a l'emplaçament.

El Pla Especial contindrà, com a mínim:
- Justificació de l'adequació dels usos als quals es pretén destinar l'edifici i el seu entorn.
- Inventari detallat, gràfic i escrit de l'edificació existent i el seu entorn.
- Condicions dels nous usos i condicions volumètriques de l'edificació complementària que 
eventualment sigui necessària, justificant la idoneïtat de la proposta.
- Reserva i cessions del sòl i condicions d'uranització, quan siguin necessaris.
- Les condicions de parcel·lació, que mai donaran com a resultat finques inferiors a la parcel·la 
mánima establerta en sòl no urbanitzable.

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable de Vilanova i la Geltrú (2015). Fitxa N.1

Condicions d'ordenació, edificació, serveis i accés

- Volumetria: conservació de tota la volumetria original de la casa rural o xalet.
- Volums recuperables: el xalet, restauració, turisme rural, educació en el lleure, habitatge, altres 
usos segons PE.
- Volums no utilitzables: els volums a enderrocar es determinaran en el Pla Especial Urbanístic.
- Element especial a preservar: oficis, elements arquitectònics segons PEC 87.
- Entorn: protecció arqueològica segons Decret 78/2002, en masia i entorn, protecció paisatgística.
- Accés i aparcament: S'estudiarà a través d'un pla especial urbanístic PGO

Elements especials a preservar i altres condicions específiques

- Les intervencions BCIL caldrà que siguin autoritzades per la comissió Territorial de Patrimoni 
Cultural de Barcelona, en el cas que les intervencions suposin una descatalogació o una modificació 
dels elements substancials.
- Conservar l'embigat de fusta i el sistema tradicional de construcció. 
- A la carta arqueològica de Vilanova i la Geltrú hi consta un jaciment arqueològic conegut com 
Adarró o Punta de Sant Gervasi. Qualsevol actuació que es realitzi també en el subsòl de la masia i 
el seu entorn ha de ser autoritzada pel departament de Cultura Generalitat. Decret 78/2002, 5 de 
març de protecció arqueològic i paleontològic. 
- S'estudiarà el conjunt per tal de mantenir les masses vegetals més controlades. 
- Aplicació del Pla director del sistema costaner. En aplicació del PDSUC (art.14.2.c) cal elaborar un 
estudi paisagístic.
- S'haurà de regular aparcament, i caldran estudis de accessibilitat i de conservació de les masses 
vegetals a través d'un Pla Especial de Ordenació.
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Totes les especificacions de les característiques i materials que composaven l'edificació després de la reforma 
feta per esmenar els desperfectes de la querra (1936-1939) es poden trobar a la fitxa A-109 del Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú (1987). 

A efectes de aquest document, cal destacar les característiques i materialitat dels exteriors de l'edifici:
- Obra major: edifici sobreaixecat del nivell del Passeig, compost de planta baixa i una planta pis 
sota coberta a quatre vessants de la que sobresurt una torratxa de planta quadrada amb coberta 
de pavelló. Edifici principal format per tres cossos i torratxa amb dos cossos de planta baixa que 
formen terrat superior.
- Façanes: façanes de pedra carejada d'aparell irregular. Atri amb tres arcades de mig punt i columnes 
de fust llis amb base i capitell. Sòcol sobresortit fins al nivell de la planta baiza. Balcó i baranes de 
terrats de ceràmica vidriada. Obertures adintellades d'arc rebaixat i de mis punt i adintellades d'arc 
rebaixat i de mig punt i adintellades a la torratxa. Peces ceràmiques de gelosia al sota coberta. Ràfec 
perimetral.
- Materials: pedra calcària i arenisca. Totxo vist. Ceràmica vidriada. Elements de pedra artificial. 
Reixes de ferro forjat. Mosaics hidràulics.
- Entorn: pineda d'interès al sector Nord. Aterrassaments amb jardins de vegetació mediterrània. 
Tanca del recinte amb alaustres i portalada. Ara romana.

Al mateix document, s'estableix que la forma d'actuació serà la restauració (preservació de la memòria 
arquitectònica de l'àrea de protecció) o la Intervenció projectual (recuperació formal i funcional de 
l'àrea de protecció amb els valors que se li han reconegut). A més, a la fitxa es proposen les següents 
actuacions per l'edifici principal:

- Reparació de la fusteria dels tancaments.
- Adaptació/reutilització de l'ús.

ENCAIX DEL PROJECTE I ANÀLISI DE LES  TRANSFORMACIONS

En relació a l’estudi d’alternatives possibles, el PE no estableix cap modificació en relació a la qualificació 
urbanística, ni als usos establerts en el planejament vigent en relació a l’edificació i l’entorn. Estrictament el 
que fa és la concreció del tipus d’usos permesos (zona en clau 22 del PGOU) que inclou totes les prescripcions 
sol·licitades per l’organisme competent donat que es tracta d’un bé patrimonial.

A l'alternativa 0, es manté l’ús actual d’habitatge; a l'alternativa 1 es proposa un canvi d’ús a hoteler, de 
restauració i d'educació en el lleure.  A continuació es caracteritza l’alternativa 1 del PEU.

La protecció es garanteix a través de l’ordenació de l’àmbit en diverses àrees mitjançant l'establiment d'una 
sèrie de condicions i de prohibicions encaminades a la preservació dels elements naturals, paisatgístics i 
d'arquitectura del indret:

- Zona 1. Xalet del Nin
És la zona delimitada per la construcció principal ja existent amb ús actual d’habitatge, amb un sostre 
edificat de 809 m2. L’estat actual de l’edificació és bo: anys enrere s’han rehabilitat els exteriors i 
interiors, segons projectes aprovats amb els informes sectorials corresponents.
L’ús proposat no comporta cap obra nova, havent-se de fer les actuacions interiors mínimes i 
indispensables per tal d’adequar-lo als nous usos. D’acord amb la superfície màxima de l’edifici i la 

distribució dels espais sorgeix un nombre limitat d’habitacions, previst en 8, per a un nombre d’usuaris 
de 16-24 usuaris. 
L’edifici disposa de connexió a les xarxes d’abastament, electricitat, telefonia i altres serveis i disposa 
d’evacuació d’aigües residuals a les xarxes  generals del municipi.
S’exclou expressament la modalitat d’hotel-apartament i sense la possibilitat d’incrementar el sostre 
ni alterar els seus volums.

- Zona 2. Espais exteriors
Els espais exteriors són l’entorn immediat de la finca format pels jardins, que es poden dividir en dues 
subzones segons la seva disposició física:

• Subzona 2.A
Es tracta dels espais enjardinats amb diverses terrasses i altres elements, situades a la vessant sud 
de l’edifici. Es troba delimitada per una gran balustrada que també té un accés per a vianants des 
del Passeig. S’hi troben elements com una piscina i diverses pèrgoles al voltant dels jardins, segons 
projecte aprovat. L’informe d’impacte i integració paisatgística amb número d’expedient 1169/2011 
emès en el seu moment pel projecte destaca que tots els elements s’han integrat i, a més, es van 
establir mesures correctores. El resultat de l’estudi informat en el seu moment i de les actuacions 
realitzades és que pràcticament no s’ha produït cap canvi en la percepció del lloc des del punt de 
vista paisatgístic. 
També l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el seu informe del 2015 
respecte a la proposta d’ordenació dels espais enjardinats, considerava que els jardins es trobaven 
en un estat d’abandó, ressaltant el tractament sobre les espècies, com també la correcta integració 
de les pèrgoles i umbracle i la font.
En aquest àmbit està protegida la vegetació existent i en concret les espècies de margallons 
(Chamaerops humilis), la organització actual del jardí i sobretot el tancament de la balustrada que 
és característica del recinte del Turó de Sant Gervasi, qualsevol substitució haurà de respectar les 
formes i composició originals.
Les actuacions vinculades als nous usos que es realitzin en aquest àmbit han de realitzar-se d’acord 
amb els principis de la protecció i la gestió sostenible dels recursos, i tenint cura de la seva integració 
paisatgística per evitar els elements que distorsionin la composició visual del conjunt del Turó des 
de les diverses conques visuals. La gestió forestal haurà de garantir la pervivència dels exemplars 
existents en aquest espai, i la seva substitució per altres exemplars de la mateixa espècie quan sigui 
necessari, prioritzant exemplars de la flora mediterrània adients i utilitzant criteris de jardineria que 
estalviïn recursos hídrics.
Qualsevol element lumínic exterior haurà de tenir en compte l’entorn i les condicions a on es troba 
situat, d’acord amb la normativa d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn.
En aquest espai no es podrà admetre cap nova construcció ni alterar-ne la seva organització i 
composició. La resta d’instal•lacions existents han d’integrar-se a l’entorn sense que puguin limitar 
els camps visuals generals i alterin l’harmonia del paisatge del conjunt del Turó. 

• Subzona 2.B
Espai situada al nord de l’àmbit entre l’accés, la via del ferrocarril i el camí, per la banda sud limita 
amb l’habitatge que resta fora del Pla Especial; al nord amb la via del ferrocarril, on es troba la resta 
de tanca del recinte emmurallat i coronat per la mateixa balustrada que el jardí. Està caracteritzada 
per una pineda de pi blanc (Pinus halepensis), a la qual hi trobem alguns margallons entre d’altres 
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espècies.
En aquest espai, i a certa distància de la pineda existent, es preveu la zona d’aparcament que 
doni servei a l’establiment, amb les places mínimes obligatòries, així com una zona de càrrega i 
descàrrega. L’actuació haurà de respectar els exemplars d’arbres i mantenir els criteris d’integració 
paisatgística. En aquest espai, delimitat pel camí d’accés, es podran realitzar tancaments mitjançant 
materials i composicions que s’integrin a l’entorn, amb l’ús de materials i colors adients.
En aquesta subzona es podrà autoritzar la neteja selectiva de sotabosc, quan aquesta vagi 
orientada a millorar les condicions de regeneració de l’arbrat, per facilitar la realització de millores i 
aprofitaments silvícoles o pugui justificar-se com a mesura preventiva de lluita contra el foc, buscant 
en tot moment la compatibilitat amb la preservació dels valors ecològics i ambientals.

- Zona 3. Accés i camí
Es tracta del camí d’accés a les diverses finques tant de l’àmbit del Pla Especial com exteriors. Aquest 
camí està connectat mitjançant un pont sobre la via del ferrocarril amb el camí públic de Sant Gervasi. 
És l’espai d’accés rodat a l’àmbit i a la zona d’aparcament prevista.
Caldrà mantenir-lo en condicions de manteniment i seguretat, donat que és un camí privat d’accés a 
les diverses finques. Es preveu millorar la senyalització.

No es preveu cap afectació al subsòl com a conseqüència de la introducció dels nous usos, tanmateix, 
qualsevol actuació caldrà requerirà l’autorització del Departament de Cultura.

En cap zona es podrà admetre cap nova construcció, qualsevol actuació haurà d’integrar-se amb 
materials i colors adients.

Atenent a la descripció de la proposta, es considera que no hi haurà transformacions significatives a l'àmbit 
de planejament, més enllà de la derivada de la formalització del aparcament, de poca rellevància tot i que 
pot transformar la percepció de la finca des de les finques a l'altre costat de la via de ferrocarril si no es tracta 
adequadament la vegetació.

No obstant això, l'augment de freqüentació de les zones enjardinades pot comportar una necessitat 
d'intensificació del seu manteniment per mantenir-ho en bones condicions.
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6. ESTRATÈGIA, CRITERIS I MESURES D'INTEGRACIÓ

De cara a definir les estratègies, criteris i mesures d'intervenció paisatgística, cal recordar que el present EIIP es 
duu a terme com a instrument d'inserció paisatgística del Pla Especial Urbanístic del Xalet del Nin, que té com 
a objectiu  la regularització d'un canvi d'ús en un àmbit d'alt valor patrimonial i paisatgístic, i no implica canvis 
morfològics, volumètrics ni materials remarcables.

En aquest sentit, la voluntat principal és la de garantir el manteniment dels valors paisatgístics existents i esta-
blir les mesures per tal de que el canvi d'ús i les adaptacions necessàries  que se'n puguin derivar no impliquin 
la pèrdua de valor de l'àmbit que ens ocupa. El present document inclou també un seguit de recomanacions 
per tal d'assolir certes millores paisatgístiques.

Les ESTRATÈGIES de valoració dels elements del paisatge passen per:

- Singularització: garantir el manteniment de la singularitat/monumentalitat del lloc

- Contextualització: establir criteris de continuïtat entre els elements preexistents i les intervencions 
derivades del canvi d'ús

- Integració: integrar, total o parcialment la visió de determinats elements que poden distorsionar la 
qualitat paisatgística de l’àmbit

Per tal de dur a terme aquests tres principis d’actuació es proposen els següents CRITERIS i MESURES associa-
des:

criteri 1: No alterar substancialment el perfil de l'àmbit, respectant la imatge actual dels elements dominants 
del lloc i la configuració dels elements visibles des de l'exterior, per tal de mantenir la imatge existent que ha 
esdevingut una fita paisatgística a la costa vilanovina.

-   Mantenir la volumetria i la tipologia de l'edificació original
-  Mantenir el caràcter de l'entorn fent-lo compatible amb l'ús hoteler
-  Mantenir les característiques del mur perimetral de l'àmbit 
-  Protegir la vegetació existent 

criteri 2: Integrar l’activitat hotelera dintre del marc paisatgístic de l’entorn, mantenint la imatge morfològica i 
cromàtica existent. 

-  Reduir l'alteració excessiva de la topografia existent
- Reduir al mínim l'accés de vehicles rodats al recinte, prioritzant els hostes de l'hotel i els 
treballadors
-  Adaptar un espai per aparcament dins del recinte, localitzant-lo a la zona menys exposada 
visualment de la parcel·la, a la zona nord-est
 -  Utilitzar materials constructius respectuosos amb l'entorn per a l'aparcament utilitzant 
materials amb acabats cromatics semblants als de l'entorn i un paviment drenant

-  Integrar els serveis necessaris, mimetitzant u ocultant les instal·lacions necessàries (telefo-
nia, llum, etc)
-  Ajustar les instal·lacions lumíniques a les necessitats imprescindibles per a l'activitat, priorit-
zant sempre sistemes d'il·luminació amb làmpades de poca alçada o integrades a les construc-
cions existents
-  Soterrar els serveis de subministrament
-  limitar el possible les zones pavimentades amb paviment dur
- Mantenir les vistes cap al mar des dels miradors i des del camí perimetral del turó
-  En cas de nova plantació o substitució dels elements vegetals, prioritzar les especies autòc-
tones o les millor adaptades bioclimàticament.

criteri 3: integrar els elements construïts i les instal·lacions al paisatge del lloc
-  Evitar al exposició visual des de l'exterior de l'àmbit d'aquells elements discordants no 
referits directament a la vegetació i l'edificació principal (pèrgoles, instal·lacions, etc)
-  Integrar mitjançant plantació de vegetació autòctona aquells elements que distorsionen la 
imatge del lloc
-  Acomplir les determinacions del PE i Catàleg de masies i cases en sòl no urbanitzable de 
Vilanova i la Geltrú
-Quan es desenvolupi l'espai lliure que compren i circumda l'escala d'accés per a vianants, al 
peu del turó, es recomana plantar especies arbòries que filtrin la visió dels dos edificis d'ha-
bitatges propers que actualment obstaculitzen la panoràmica de la costa. En aquest punt la 
vegetació pot esdevenir un bon element per tal de treballar millor la relació visual entr els dos 
elements, el xalet i els edificis.

imatge 35: Plànol de visibilitats
(Font: Cartografia GIS elaboració pròpia en base al LIDAR)

imatge 37: Fotomuntatge proposta 
(Font: elaboració pròpia)
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7. CONCLUSIONS

L'objectiu general del PEU és implementar l’ús de restauració, hoteler i educació en el lleure al Xalet del Nin, 
mantenint expressament els elements de l’entorn com a valors propis d’aquest recinte, d’acord amb els objec-
tius del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable. 

El Xalet del Nin, també anomenat de Miramar, es situa encimbellat en un turó a la costa de Vilanova i la Geltrú, 
a tocar de la platja i el passeig marítim de la vila. En una localització privilegiada amb vistes al mar, alhora forma 
part del perfil visual que caracteritza la costa vilanovina.
Es tracta d'un xalet de principis de segle, ben conservat, rodejat d'un ampli jardí amb una pineda vinculada a 
un hàbitat d'interès comunitari. Hi destaca la presència de varies especies com el margalló, el tamariu i varis 
grans xiprers.

Des del PEU es potència la protecció de la volumetria exterior i els elements catalogats d’aquest espai, integrant 
la proposta en els espais i l’entorn ja existent, a la vegada que esdevé una oportunitat també per donar resposta 
a la preservació de la finca i l’entorn.

La protecció es garanteix a través de l’ordenació de l’àmbit en diverses àrees mitjançant l'establiment d'una 
sèrie de condicions i de prohibicions encaminades a mantenir la fisonomia del lloc preservant els elements 
naturals, paisatgístics i d'arquitectura de l'indret. 

Els criteris establerts i les mesures proposades en el present EIIP persegueixen afavorir, garantir i facilitar el 
compliment dels objectius de protecció paisatgística establerts per tal de mantenir els valors del lloc i es basen 
en tres criteris: no alterar substancialment el perfil de l'àmbit, respectant la imatge actual dels elements domi-
nants del lloc i la configuració dels elements visibles des de l'exterior, integrar l’activitat hotelera dintre del marc 
paisatgístic de l’entorn, mantenint la imatge morfològica i cromàtica existent, integrar els elements construïts 
i les instal·lacions al paisatge del lloc.
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Aquest document ha estat redactat per Melanie Theodosopoulou, arquitecta i paisatgista, Anna Pujol, arqui-
tecta  i Daniel Gómez de Zamora, biòleg (Col. 19770-M) i paisatgista, sota la direcció d’Anna Zahonero, biòloga 
i màster en arquitectura del paisatge.

Anna Zahonero Xifré _ Col. 4739-C 

A L’Hospitalet de Llobregat, octubre de 2018
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