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I. MEMÒRIA 

ANTECEDENTS 

El mes de novembre de 2018 es va registrar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el document d’Avanç del Pla 

Especial Urbanístic del Xalet del Nin. 

En data 13 de febrer de 2019 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7809, la 

resolució TES/253/2019 del Departament de Territori i Sostenibilitat per la que s’emet l’informe ambiental 

estratègic del Pla Especial Urbanístic del Xalet del Nin i que literalment diu: 

Fets 
En data 22 de novembre de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat la sol·licitud d'inici del tràmit d'avaluació ambiental estratègica simplificada del Pla especial 
urbanístic al Xalet del Nin, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, així com la documentació necessària 
per a l'emissió de l'informe ambiental estratègic, presentades per l'Ajuntament. 
 
Atenent la subjecció del Pla de referència a avaluació ambiental estratègica simplificada en aplicació de 
l'article 6.b) segon de 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, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona va 
consultar les administracions públiques afectades i el públic interessat d'acord amb l'article 30 de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre,d'avaluació ambiental, per tal que emetessin les consideracions que 
estimessin oportunes sobre els efectes en el medi ambient que pot comportar el Pla especial urbanístic en 
relació amb les respectives competències, així com sobre l'abast i el grau d'especificació de l'eventual 
estudi ambiental estratègic. 
 
Finalitzat el termini per als pronunciaments i un cop analitzada la proposta, l'Oficina Territorial ha emès 
l'informe, el 29 de gener de 2019, en el qual es proposa formular l'informe ambiental estratègic en el 
sentit que el Pla no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes 
significatius sobre el medi ambient, tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix 
l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
 
En concret, s'especifica que la proposta té per objecte incorporar els usos hoteler, educació en el lleure i 
restauració en l'àmbit on s'ubica el Xalet del Nin, per tal de garantir la preservació de l'edificació i 
l'entorn, ordenar els accessos i la vialitat, i donar resposta a les determinacions de la normativa 
urbanística i sectorial. 
 
A aquest efecte, es contemplen algunes modificacions a l'interior de l'habitatge per utilitzar i adaptar 
alguns dels espais existents als nous usos admesos, sense que aquests canvis suposin cap afectació al 
volum protegit existent ni al subsòl. Altrament, es preveu al nord de l'àmbit una zona d'aparcament, amb 
una superfície de 100 m² aproximadament, així com la reconversió d'una pèrgola propera a la piscina en 
porxo, per tal d’ubicar-hi els serveis i les instal·lacions annexes a aquesta, amb una ocupació màxima de 
72,21 m². 
 
D'acord amb l'anterior, en l'informe esmentat es valora el contingut del document ambiental estratègic, 
constatant que s'adequa a les previsions de l'article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació 
ambiental. Del seu contingut, es destaca l'anàlisi d'alternatives i la previsió d'una sèrie de mesures de 
mitigació, en especial en relació amb els espais oberts, els espais forestals i els valors paisatgístics de 

l'àmbit. Així mateix, es palesa que la documentació aportada incorpora un estudi d'impacte i integració 
paisatgística. 
 
D'altra banda, s'efectua una anàlisi del valor i la vulnerabilitat de l'àrea d'estudi atenent els vectors 
d'espais protegits i biodiversitat, la hidrografia, la protecció del patrimoni cultural, la morfologia, els 
riscos d'inundabilitat, geològics i d'incendis forestals, i el paisatge, entre d'altres, així com dels 
requeriments ambientals fixats en el planejament territorial i urbanístic d'aplicació, destacant el Pla 
territorial metropolità de Barcelona i el Pla director urbanístic del sistema costaner. Segons la valoració 
anterior, es conclou que, atenent les característiques de la proposta, aquesta no suposarà afeccions 
ambientals rellevants, si bé es requereix donar compliment a les previsions del document ambiental 
estratègic aportat. 
 
Fonaments de dret 
 
La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són 
aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut 
un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei 
esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la 
seva entrada en vigor. 
 
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, 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.b) segon de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que 

són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada els plans especials urbanístics en sòl no 

urbanitzable no inclosos en l'apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament 

urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si 

aquest ho determina. 

Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment d'avaluació 

ambiental estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic. 

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i 

els 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. 

El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona 

titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Sub-direcció 

General d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i 
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Sostenibilitat en matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres 

la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a 

l'òrgan ambiental en els supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les 

relatives a plans directors urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament 

urbanístic derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial. 

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment, 

Resolc: 

—1 Emetre l'informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla especial urbanístic al Xalet del Nin, al 

terme municipal de Vilanova i la Geltrú, no s'ha de sotmetre al procés d'avaluació ambiental estratègica 

ordinària atès que no té efectes ambientals significatius, amb el benentès que es doni compliment a les 

consideracions establertes en el document ambiental estratègic així com a les indicades a continuació: 

Caldrà especificar que la millora i la potenciació dels arbres propis dels hàbitats propers i les plantacions 

que es puguin efectuar hauran de ser en consonància amb els elements propis de les pinedes 

mediterrànies i dels arbustos que acompanyen les zones de margallons, i hauran d'evitar les espècies 

al·lòctones, d'acord amb els objectius ambientals del document ambiental estratègic. 

Així mateix, caldrà adoptar mesures per tal de minimitzar els efectes de l'aparcament a la pineda, que 

caldrà allunyar-lo d'aquesta, i s'hauran d'evitar intervencions amb adaptacions a l'hàbitat existent. 

—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, o bé sens perjudici dels que siguin 

procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació del Pla, de conformitat amb l'article 31 de la 

Llei 21/2013, de 9 de desembre. 

D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic 

perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de quatre anys des que es 

publiqui. 

Barcelona, 6 de febrer de 2019 

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015) 

Maria Mercè Santmartí i Miró 

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona 

(19.042.030) 

 

D’altra banda, el promotor ha emès una comunicació  escrita a la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 8 

d'abril de 2019, en resposta a l'acord de la CTUB de 6 de febrer de 2019 que va acordar, entre altres: 

-1 Emetre informe sobre el document del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable al Xalet del Nin, de 

Vilanova i la Geltrú, als efectes de la consulta prevista a l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental, amb les observacions assenyalades a la part valorativa d’aquest acord. 

Aquest escrit es troba a l’annex d’aquest Pla Especial i fou analitzat en reunió celebrada el dia 24 d'abril, entre 

representants de la Direcció general d'urbanisme, l'Ajuntament i el promotor, admetent-se el contingut del 

mateix per continuar amb la seva tramitació. 

Caldrà considerar doncs com a elements que cal introduir, els que l’òrgan ambiental competent ha determinat ja 

que el Pla Especial Urbanístic s’ha sotmès a l’avaluació ambiental simplificada i que tot i que no s'ha de sotmetre 

al procés d'avaluació ambiental estratègica ordinària, caldrà condicionar-ho a l’adopció d’un conjunt de mesures: 

Caldrà especificar que la millora i la potenciació dels arbres propis dels hàbitats propers i les 

plantacions que es puguin efectuar hauran de ser en consonància amb els elements propis de les 

pinedes mediterrànies i dels arbustos que acompanyen les zones de margallons, i hauran d'evitar les 

espècies al·lòctones, d'acord amb els objectius ambientals del document ambiental estratègic. 

En relació aquesta qüestió cal indicar que el jardí i l’entorn ha estat sotmès els darrers anys a un procés 

de recuperació, després del seu abandonament i la divisió física que va produir-se de tota la finca. Així, 

també s’ha recuperat diversos elements propis del jardí com és la zona oest, a on antigament hi havia 

una pista de tennis, que s’ha substituït per un pati amb arbrat. La incorporació de l’element de la piscina 

no només ha permès recuperar tots els exemplars de margallons, entre altres espècies, sinó que 

l’estructura s’ha adaptat als diversos exemplars existents, tal i com es pot comprovar al Document 

ambiental estratègic i a la pròpia memòria. Així doncs, aquests anys s’ha pogut recuperar l’arbrat i 

plantació que ja existia i s’han incorporat d’altres pròpies dels jardins mediterranis amb un manteniment 

de respecte. En aquests moments, no és previst intervenir al jardí, però sí realitzar un manteniment curós 

protegint les espècies existents. El fet que no s’hagi de fer cap obra o instal·lació nova exterior permet 

mantenir íntegrament les espècies existents, a més d’eliminar les espècies que siguin al·lòctones. Inclús 

s’han aplicat mètodes per protegir les palmeres afectades pel morrut. El plànol I.05 identifica la vegetació 

existent al jardí. 

Per aquest motiu, les normes urbanístiques que es presenten incorporen també un apartat específic 

dedicat a la gestió sostenible de la jardineria de l’àmbit del PEU a on també s’incorpora aquesta previsió. 

 

Així mateix, caldrà adoptar mesures per tal de minimitzar els efectes de l'aparcament a la pineda, que 

caldrà allunyar-lo d'aquesta, i s'hauran d'evitar intervencions amb adaptacions a l'hàbitat existent. 

El present document que es presenta a l’aprovació inicial ha incorporat una modificació de l’aparcament, 

allunyant-lo i situant-lo de forma perpendicular a la façana. Aquesta disposició permetrà una major 

protecció de la pineda existent, a més es proposa que la seva delimitació sigui amb materials drenants. 
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D’aquesta manera es permet protegir la pineda, però també donar compliment a les previsions del Pla 

General d’Ordenació i del Pla Especial i Catàleg de Masies i cases en sòl no urbanitzable, que preveuen la 

necessitat de regular l’aparcament en aquest àmbit. Si bé que a l’estudi de mobilitat es justifica la 

dotació d’aparcament al voltant de la zona, al ser predominantment urbana, la solució d’aparcament dins 

de l’àmbit només pot passar per la seva ubicació actual, ja que el camí existent és el que dóna accés a 

totes les finques amb una servitud de pas, per tant, no és possible el seu ús com a aparcament. La 

ubicació de l’aparcament en un altre espai tindria una major afectació ambiental. La propietat disposa 

d’altres finques properes, però es troben situades i envoltades en zones amb pinedes, pel que tampoc 

resultaria una alternativa a l’actual, per això, la seva organització diferent a la prevista inicialment dóna 

compliment a la necessitat de protegir aquest espai produint-se moviments dels vehicles més allunyats 

de la pineda i d’altra banda, es dóna compliment a les previsions urbanístiques respecte a la necessitat 

de disposar d’aparcament dins de l’àmbit del Pla Especial. 

 

Per tot això, aquests antecedents es presenten per a justificar el compliment a les determinacions de l'Oficina 

Territorial d’Avaluació i Acció Ambiental al seu informe ambiental estratègic que permet continuar amb la seva 

tramitació i aprovació inicial el document del Pla Especial del Xalet del Nin. 
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MEMÒRIA INFORMATIVA  

Promotor 

El promotor del Pla Especial Urbanístic al Xalet del Nin (en endavant Pla Especial o el Pla) és l’empresa Miramar 

1913 SL. 

L’equip redactor del Pla està format per Josep Maria Pujol i Torres, arquitecte i Gerard Llobet Sánchez, advocat. 

En la fase d’Avanç de Pla, el document ambiental estratègic i l’estudi d’impacte i integració paisatgística s’ha 

redactat per Anna Zahonero, de l’estudi (az) estudis i projectes de medi ambient i de paisatge s.l.p. 

Marc legal 

Aquest Pla Especial es formula d’acord amb les previsions de la legislació urbanística vigent: 

- Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010), i llurs modificacions vigents. 
 
‐ Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol, en tot allò 
que no contradigui el Text Refós de la Llei d’urbanisme. 
 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, segons les regles d’aplicació que 
estableix 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,fins a l’adaptació a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 
L’article 67 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, regula la 
formulació dels Plans Especials urbanístics de desenvolupament, en concret, l’article 67.1.g preveu l’aprovació de 
plans especials urbanístics per assolir la finalitat permeti La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i 
altres edificacions a què fan referència els articles 47.3 i 50. 
 
L’article 47.3 regula el règim d’ús del sòl no urbanitzable i en concret: 
 
3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de 
planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o 
històriques. 
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el 
catàleg que estableix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb 
exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el 
lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les 
destinar a establiment hoteler ha d’ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el 
nombre de places. Les construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i 
rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a 
què fa referència aquest apartat han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn 
immediat respectiu. 
 

Així, l’article 50.2, en relació a la reconstrucció o rehabilitació de determinades construccions en sòl no 
urbanitzable, preveu que el planejament general o especial “ha d’identificar en un catàleg específic les 
construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons 
que en determinen la preservació o, si s’escau, la recuperació d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els 
criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les 
determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del 
paisatge.” 
 
Així doncs, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la necessitat de formular l’esmentat catàleg per tal 
d’adaptar el planejament urbanístic del municipi a les novetats introduïdes en diverses modificacions normatives 
de la legislació en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable en determinades construccions, ha redactat i 
aprovat el Pla Especial i Catàleg de masies i cases en sòl no urbanitzable (DOGC número 7098, de 13 d’abril de 
2016). El Pla Especial i Catàleg contempla una regulació i condicions a la fitxa del catàleg corresponent, 
condicionant-se a la formulació d’un Pla Especial. 
 
L’article 69 de la Llei d’urbanisme regula les determinacions i documentació que han de contenir els Plans 
Especials, i l’article 85 regula el procediment de tramitació dels plans urbanístics derivats, amb les especificitats 
que es contemplen a l’article 86 bis en relació al procediment d’avaluació ambiental dels instruments de 
planejament urbanístic, així com els articles 87 i següents i concordants pel que fa a les especialitats en la 
tramitació del planejament urbanístic derivat. 
 
Els articles 101 i 102 regulen la iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics, contemplant-se 
expressament els plans especials urbanístics (article 101.1) amb les especificitats que contempla l’apartat 102.1 
que haurà de contemplar documentació específica referida a: 
 

a) L'estructura de la propietat del sòl afectat. 
b) La viabilitat econòmica de la promoció. 
c) Els compromisos que s'adquireixen. 
d) Les garanties de compliment de les obligacions contretes 
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Objecte del Pla Especial 

El Pla Especial es redacta amb l’objectiu d’introduir els usos admesos 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. Els usos que es contemplen i que s’introdueixen en aquest Pla Especial 

són el de restauració, activitats d’educació en el lleure i hoteler. 

Les actuacions que es proposen també contemplen els aspectes necessaris per a l’adequació dels interiors de 

l’edifici actual i els espais destinats a aparcament d’acord amb els usos futurs, mantenint-se i conservant-se tota 

la resta dels espais exteriors en el seu estat actual. 

Aquest Pla Especial ha estat sotmès als 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, acompanyant-se de la documentació 

corresponent i s’ha emès la resolució TES/253/2019, de 6 de febrer, per la qual s’emet l’informe ambiental 

estratègic del Pla Especial Urbanístic al Xalet del Nin (exp. OTAAABA20180189) (DOGC número 7809, de 13 de 

febrer de 2019), documents que també formen part aquest Pla. 

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 conservació de masses 

vegetals, també es contempla que per Pla Especial es reguli també l’ampliació en les mateixes condicions fixades. 

La 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 d’un estudi paisatgístic, 

que també s’incorpora. 

Àmbit 

L’àmbit del Pla Especial es localitza al turó de Sant Gervasi, situat al front marítim de Vilanova i la Geltrú. Aquest 

espai es troba delimitat físicament per la via del ferrocarril al nord i pel camí de ronda, denominat passeig de 

Salvador Espriu i la punta de Sant Gervasi al sud. El turó i la punta de Sant Gervasi delimiten físicament les 

platges dels Capellans (també anomenada de Sant Gervasi) i les de la República i Adarró. El recinte es troba 

emmurallat i coronat per una balustrada, situada a uns 4-5 metres per sobre del passeig de Salvador Espriu. A 

l’interior del recinte es troba la construcció principal que presideix el turó, el Xalet Miramar, anomenat 

popularment també Xalet del Nin, destinat actualment a l’ús d’habitatge i envoltat d’un gran jardí al voltant de la 

casa amb alguns elements com una piscina i algunes pèrgoles repartides al voltant. En general amb un estat bo 

de conservació després de diverses actuacions de conservació i recuperació dutes a terme en els darrers anys, ja 

que fins al 1999 tot aquest entorn estava segregat i dividit físicament, tant la casa que va segregar-se en diversos 

habitatges com també el jardí dividit en diverses finques, situació  que s’havia perllongat durant dècades. Amb 

les darreres actuacions s’ha treballat donant-li un tractament conjunt i unitari, tant a la casa com al conjunt del 

jardí i mantenint i incrementat el nombre d’espècies protegies com els diversos exemplars força destacats de 

margallons que s’han recuperat, així com altres elements típics a la jardineria mediterrània com els tamarius o 

altres espècies autòctones; fora de l’àmbit del Pla Especial i dins del turó, però separat físicament per murs 

divisoris es troba una altra construcció destinada a habitatge unifamiliar i el seu jardí. 

Al nord hi ha una petita pineda i el camí fa d’accés distribuïdor a les finques. Tot i la seva classificació urbanística 

com a sòl no urbanitzable, l’àmbit es troba al front marítim de Vilanova i la Geltrú, amb accessos directes des del 

passeig de Salvador Espriu i pel nord pel camí de Sant Gervasi i amb un pont d’accés rodat per sobre del 

ferrocarril i envoltat d’àmbits que el planejament classifica com a sòl urbà i urbanitzable. Així, al voltant de 

l’àmbit trobem edificacions i instal·lacions integrades a tota la ciutat, aquesta proximitat i el fet d’estar envoltada 

per vies urbanitzades ha dotat a la finca de tots aquells serveis bàsics (accessos, aigua, electricitat, etc.). Això ha 

permès que els usos històrics i vigents d’aquest entorn siguin els d’habitatge. 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

Font: Equip redactor 
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Estructura de la propietat 

 

Font: Direcció General del Cadastre 

 

Plànol I.04 d’Estructura de la propietat de l’àmbit (Font: equip redactor) 

 

 

L’àmbit del Pla Especial està format per sòl privat, amb la relació de les finques següents. S’ha procedit a fer 

l’aixecament topogràfic per determinar amb exactitud la superfície total i real de les finques que s’han inclòs a 

l’àmbit del Pla: 

 

Finca Número finca 

registral 

Superfície de l’aixecament topogràfic 

(superfície de la finca dins àmbit de 

PEU) 

Propietari 

1 8784 1.727,96 m2 José Luis Díaz Ibáñez 

 

2 48435 4.442,18m2 José Luis Díaz Ibáñez 

 

3 8787 1.436,35m2 José Luis Díaz Ibáñez 

 

4 8786 694,90 m2 5/6 parts de: 

José Luis Díaz Ibáñez 

1/6 part de: 

Fernando Gil de Bernabé Varela 

Mary Ann Abejuro 

 

En total la superfície de l’àmbit és de 8.301,39 m2. S’adjunten a l’annex les notes de les finques del Registre de la 

Propietat incloses a l’àmbit, així com als plànols es grafia l’estructura de la propietat. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

Objectius i finalitat. Justificació del Pla Especial i del compliment de les determinacions dels articles 67 i 102 

del Text refós de la Llei d’Urbanisme 

La redacció del present Pla Especial permetrà afegir a l’ús existent els usos hoteler, de restauració i d’educació en 

el lleure admesos segons regula la fitxa del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable a la 

finca del Xalet del Nin, es proposa l’ampliació i el manteniment dels espais exteriors sense afectació a l’entorn i 

paisatge. En aquest cas, cal considerar que tant l’edificació com l’entorn del Xalet del Nin no es troben en 

situació de ruïna que mereixi una reconstrucció, atès que al llarg dels anys des de la seva edificació (1913), s’han 

anat efectuant les actuacions de manteniment i millora tot respectant els valors essencials tant arquitectònics 

com els de l’entorn del jardí per a l’ús d’habitatge existent fins aquest moment a través d’actuacions de 

restauració i rehabilitació ja realitzades. 

L’article 9 de les normes urbanístiques del Pla Especial i Catàleg considera que l’estat de les edificacions no és el 

motiu per a la seva inclusió o exclusió, sinó la concurrència de les raons legals fixades per la normativa 

urbanística, així també existeix la concurrència de l’interès municipal de preservar el patrimoni arquitectònic en 

les millors condicions possibles. Per això, segons l’article 11 de les mateixes normes, la inclusió es fa atenent a 

raons històriques, arquitectòniques, mediambientals, paisatgístiques i socials. Totes elles, com s’ha esmentat, es 

troben identificades al Xalet del Nin, essent necessari regular els usos admissibles amb la proposta 

d’intervencions necessàries i compatibles a l’interior de l’edificació per habilitar-ne els espais pels nous usos. Tot 

i que la normativa del Pla Especial i Catàleg, al seu article 18 contempla que la modificació dels usos es podrà 

variar amb la corresponent llicència, en el cas de la fitxa que regula les condicions del Xalet del Nin, preveu que 

per a l’ús específic es redacti un Pla Especial, que ha de contemplar els aspectes d’accés, aparcament i 

conservació de masses arbòries, també per Pla Especial segons les condicions de la fitxa es regula les 

ampliacions, que es preveuen a l’article 32 del Pla. 

En aquest punt, cal destacar que la incorporació dels usos d’educació en el lleure, restauració i hoteler es fa 

mantenint expressament l’entorn com a valors propis d’aquest conjunt arquitectònic i paisatgístic, com també 

els altres aspectes de la finca inclosos a la seva fitxa normativa del Pla Especial i Catàleg del patrimoni que preveu 

el manteniment del volum, amb una proposta d’actuacions que respecta i protegeix els valors arquitectònics, ja 

que es proposa utilitzar espais ja construïts dins de l’edificació existent sense modificar el volum i amb la 

proposta d’incloure una instal·lació annexa de l’exterior de suport a la zona de piscina. 

Es pretén dotar a aquest espai singular de la façana marítima d’uns usos que s’integren i són respectuosos i 

coherents amb els valors de l’edifici catalogat i del seu entorn, atès que es proposa un nombre limitat 

d’habitacions a l’edifici existent, donant així un espai amb un valor afegit a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 

activant també objectius de desenvolupament econòmic i social. En aquest cas, la proposta és coherent amb el 

model d’ordenació establert pel planejament urbanístic municipal, a la vegada que aquest ús permet protegir un 

element patrimonial, com és la casa i l’entorn que requereix d’un manteniment constant, i incrementar i 

mantenir els 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, atès que la proposta d’ampliació no 

representa afegir cap nou volum. 

Cal esmentar respecte als nous usos que ara s’afegeixen i en concret respecte a l’ús hoteler i de restauració en 

general, que són elements que es troben al llarg de la costa catalana com una de les activitats amb més 

dinamisme de l’economia. En el cas de Vilanova i la Geltrú, la façana marítima localitza bona part de les activitats 

hoteleres i de restauració, prova d’això són els diversos establiments existents que es troben situats al llarg del 

front marítim i també a les proximitats de l’àmbit, com a la platja de Sant Gervasi; les previsions d’establiment 

hoteler al sector de Santa Llúcia situada a l’altra punta de l’àmbit d’aquest Pla Especial o bé al passeig de Ribes 

Roges, sector d’Adarró segons el planejament general vigent; essent el passeig un dels espais que el Pla d’Hotels 

de Vilanova i la Geltrú considera idoni per a implantacions hoteleres. Així, destaca al llarg de la costa catalana la 

ubicació d’establiments hotelers singulars en espais i entorns de protecció pels seus valors arquitectònics i/o 

paisatgístics que s’han implantat els darrers anys, i de nou, trobem un exemple com és la finca Casa del Mar, 

situada a l’altre extrem del front marítim de Vilanova i la Geltrú, en un espai de característiques similars, tant per 

l’indret com l’interès arquitectònic, paisatgístic i natural i amb una major protecció natural, amb un establiment 

hoteler de dimensions reduïda totalment compatible amb l’espai. També és oportú esmentar la proposta del 

municipi de reintroduir els usos hotelers al seu planejament a l’àrea central fixant-se sobretot per aquelles 

edificacions incloses al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric – Artístic i Natural de l’any 1987, i amb una 

limitació màxima del nombre d’habitacions o bé la introducció també de l’ús hoteler i de restauració a la clau 

industrial 15, per a dos elements patrimonials (Masia d’en Notari i Torre de l’Onclet) antigament explotacions 

agrícoles i avui integrades al sòl urbà, també amb les limitacions màximes que ofereixen els espais,al ser 

elements inclosos al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric – Artístic i Natural de l’any 1987. Són en 

definitiva diversos exemples concrets tant a la ciutat com a l’entorn de ciutats properes respecte a la reutilització 

dels elements del patrimoni arquitectònic singulars destinant-se a nous usos com poden ser hotelers, de turisme 

rural, de restauració, d’educació en el lleure, cases de colònies o altres activitats fent-ho compatible de forma 

respectuosa amb els seus entorns, com es proposa també ara pel Xalet del Nin. 

Per tant, els objectius d’aquest Pla Especial són coherents amb el model i el planejament del municipi, així com 

amb les pròpies propostes impulsades pel municipi. 

Aquest Pla Especial dóna compliment a les previsions contingudes al vigent Pla Especial i Catàleg de masies i 

cases en sòl no urbanitzable promogut per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Tal i com descriu la memòria 

d’aquell Pla Especial i Catàleg, es formulà d’acord amb les previsions de la legislació urbanística que permet 

ordenar i regular algunes de les construccions ja existents en sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de consolidar-les 

i ocupar amb noves activitats a la vegada que es reconeixen els valors intrínsecs d’aquests elements. En el cas del 

Xalet del Nin i seu entorn es reconeixen a la seva fitxa de catàleg tots els valors existents, pels següents motius: 

- Arquitectònics: 

Els valors arquitectònics, segons el Pla Especial, quan el conjunt o alguns dels seus elements, formals o 

constructius són a destacar en relació al moment de la seva construcció, i justifica la necessitat de preservar-los. 

En aquests casos, els valors existents ha estat el motiu de reconèixer la seva incorporació al Pla Especial i Catàleg 

del Patrimoni Històric-Arquitectònic i Natural de Vilanova i la Geltrú (aprovat definitivament per acord de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 25 de març de 1987). En el cas del Xalet del Nin es troba 

regulat per la fitxa “A 109 XALET MIRAMAR (Xalet del Nin)” de l’esmentat Pla Especial, tractant-se doncs, d’un Bé 

Cultural d’Interés Local (BCIL) i que reconeix l’obra datada de l’any 1913 de l’arquitecte Josep Font i Gumà, que 

cerca un “lligam de l’arquitectura popular catalana amb elements més cultes, defugint ornamentacions no 

motivades. Aquestes característiques queden perfectament reflectides al Xalet del Nin, el qual, tot i essent una 
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obra de considerables dimensions, la composició, volums i els materials que utilitza s’integren perfectament i 

sense estridències en l’entorn. Igualment, a utilització de materials i formes de fàcil referència a cases pairals del 

país, als quals incorporen d’altres elements més cultes, enriqueix l’edifici. És el cas de l’atri d’arcades de mig punt, 

amb regust del Renaixement italià”. A més a més, s’inventarien mitjançant les normes urbanístiques del present 

Pla Especial alguns elements interiors de l’edifici que tot i que no es troben catalogats,s’han protegit i restaurat 

en les intervencions realitzades, motiu pel qual es proposa la seva protecció. 

- Històrics: 

La construcció de l’any 1913 es troba sobre un entorn (turó de Sant Gervasi) d’una importància rellevant dins la 

història local de Vilanova i la Geltrú, com reconeix la fitxa del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no 

urbanitzable: “el turó d’Adarró, entre les platges dels Capellans i de la República i d’Adarró i la via del ferrocarril, 

a l’indret de la punta de Sant Gervasi. El xalet del Nin va ser construït sobre la que va ser la quadra d’Adarró, 

topònim documentat l’any 1072, en el lloc on hi havia un antic fortí, que a finals del segle XVIII tenia canons per 

defensar la costa i que va ser enderrocar en aixecar-se el xalet, fortí el qual figura al plano de la rada de 

Villanueva i Geltrú de 1865”. La finca ha estat objecte de diverses campanyes d’intervencions arqueològiques 

realitzades en el moment que s’ha intervingut, d’acord amb les autoritzacions administratives a l’entorn del jardí 

i la casa, efectuant-se informes i descobertes que s’han documentat i dipositat segons indicacions dels 

responsables de patrimoni cultural. 

- Mediambientals: 

El Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de 1987 contempla l’existència d’una pineda al 

sector nord, i destaca els aterrassaments amb jardins de vegetació mediterrània, així com el recinte de balustres. 

Un dels aspectes importants del Pla Especial és respectar tot l’entorn ambiental del jardí que envolta la casa, de 

tal forma que sigui compatible amb els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. S’acompanya a aquest 

document el document ambiental estratègic que assenyala i identifica els elements naturals de l’entorn, així 

mateix s’ha inventariat sobre plànol les espècies existents i que en els darrers anys s’han incorporat al jardí 

segons projecte aprovat. 

- Paisatgístics: 

La seva situació sobre el turó i al final del Passeig de Ribes Roges el dota d’un element característic dins del 

paisatge del front marítim de Vilanova i la Geltrú i per extensió, de la comarca del Garraf. Així mateix, el propi 

Xalet del Nin esdevé un mirador de tot l’entorn marítim i portuari de la ciutat per la seva posició territorial. 

S’annexa a aquest Pla Especial l’Estudi d’impacte i integració paisatgística que identifica i n’assenyala els valors 

paisatgístics, segons les condicions de la fitxa del Pla Especial i també del Pla Director del Sistema Costaner. 

- Socials: 

L’entorn del Xalet del Nin i del turó de Sant Gervasi no només té un valor històric, sinó que la presència a les 

proximitats de l’ermita de Sant Gervasi, o bé l’existència de les ruïnes iberromanes d’Adarró, han dotat a aquest 

entorn d’un alt valor i coneixement social. La construcció i millora dels accessos del camí de ronda, avui Passeig 

de Salvador Espriu, dut a terme pel Ministeri de Medi Ambient els anys 2002-2003 amb la creació de diversos 

punts miradors a les platges, ha dotat d’un nou espai ciutadà força transcorregut actualment, que va permetre 

perllongar i connectar el passeig de Ribes de Roges cap a la platja de Sant Gervasi amb una actuació urbana que 

va integrar-se paisatgísticament a l’entorn del Xalet del Nin i al seu recinte emmurallat i coronat per una 

balustrada, que és la imatge identificativa d’aquest espai. S’analitza també els aspectes relatius a la mobilitat 

amb un Estudi de mobilitat de l’àmbit. 

Per això aquesta proposta es justifica de forma resumida i es concreta en aquests objectius del Pla Especial: 

- Fer efectiva l’execució del planejament general i derivat del municipi i dels seus objectius, en aquest cas, el Pla 

Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb les condicions 

fixades a la fitxa corresponent al Xalet del Nin, que permet la incorporació de l’ús hoteler, de restauració i 

d’educació en el lleure, sense que afecti el model d’ordenació que s’ha previst per aquest àmbit. 

- Possibilitarà, amb la introducció d’aquests usos, el manteniment i conservació de la finca i l’entorn del Xalet del 

Nin, coherent també amb les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques, mediambientals i socials que 

han motivat la seva catalogació, amb especial atenció als criteris d’integració paisatgística i protecció de les zones 

arbustives, d’acord amb l’article 9.3 de la Llei d’urbanisme sobre determinacions del planejament urbanístic pel 

que fa a la preservació dels valors paisatgístics d’interès especial i del patrimoni cultural, atès que els usos es 

realitzen sobre espais existents. 

- Donarà resposta a les necessitats de noves activitats econòmiques i generació de llocs de treball amb una 

proposta integrada i adaptada a l’entorn, respectuosa amb els principis de desenvolupament urbanístic 

sostenible, i d’acord amb els objectius municipals pel que fa a l’àmbit del turisme i serveis. 

- Oferirà noves places hoteleres i de restauració de qualitat al municipi,  dins d’un àmbit situat en un entorn urbà 

com és la façana marítima, valoritzant un entorn singular, que està envoltat de vialitat i serveis ja existents, 

ordenant els accessos i aparcament propis, sense que generi grans externalitats ni afectacions per la limitació del 

nombre d’habitacions màximes que es poden ubicar, i també aprofitant que es troba connectada a la trama 

urbana, analitzant la mobilitat. 

En relació a la previsió de l’article 102 del TRLU i en compliment de les obligacions específiques dels plans 

urbanístics derivats d’iniciativa privada: 

- S’adjunta a l’annex del Pla Especial la documentació relativa a la titularitat de la finca, a més d’indicar 

l’estructura de la propietat en aquesta memòria i gràficament en els plànols. 

- La viabilitat econòmica del projecte està garantida, ja que  els ingressos per la utilització dels espais d’acord 

amb els usos que s’incorporen superen la gestió i tramitació d’aquest Pla, ja que no es fan necessàries majors 

actuacions ni grans obres per a dur a terme aquests usos, ni cap projecte d’urbanització, al estar completades les 

actuacions. Cal tenir en compte com s’ha descrit, de l’evolució econòmica de les activitats hoteleres i de 

restauració a les zones costaneres en general,com també les actuacions de rehabilitació de l’edificació i el seu 

jardí els darrers anys. Els nous usos permeten generar ingressos que també es destinen per a mantenir l’essència 

del jardí i l’entorn paisatgístic, com l’edifici i els valors arquitectònics als que sotmet l’afectació singular pel fet de 

la seva protecció pel planejament amb unes condicions que requereixen major inversió per a mantenir i ressaltar 

els valors arquitectònics i l’entorn de la finca. 
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- La propietat assumeix les despeses relatives a la redacció i tramitació del Pla, a part de les pròpies de 

manteniment i gestió del Xalet i del seu entorn, sense la necessitat d’incorporar altres compromisos al no 

produir-se cap modificació substancial en relació al model establert pel planejament general. 

- Tampoc es fa necessàries garanties del compliment, al ser aquestes d’interès propi de la propietat pel que fa al 

manteniment i bona conservació de la finca, com també del interès efectiu en la tramitació del present Pla 

Especial. En aquest cas, cal tenir en compte que no està previst cap projecte d’urbanització que executi el Pla ni 

cap altra actuació que puguin generar un incompliment, ja que s’han realitzat les actuacions necessàries els 

darrers anys de rehabilitació de l’edifici i de la recuperació del jardí per a habitatge unifamiliar. 

D’aquesta forma, amb aquests elements també es justifiquen els requisits que preveu el planejament general del 

municipi al seu article 274. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació urbanística. Planejament territorial i urbanístic vigent 

Planejament territorial 

Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial metropolità de 

Barcelona (DOGC número 5627, de 12 de maig de 2010). El Pla Territorial metropolità de Barcelona (PTMB) té 

per objectiu desenvolupar les finalitats del Pla Territorial general de Catalunya, per ordenar el territori i garantir 

el benestar de la població actual i futura, establint les pautes espacials per a un desenvolupament del territori 

que compleixi les diverses condicions, entre d’altres, les que tenen relació amb el present Pla Especial trobem: 

- Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible dels recursos del 

territori i del desvetllament del seu potencial endogen. 

- Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa de Planejament Territorial de 

Catalunya, i que tenen el següent enunciat. 

1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica.  

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del 

territori.  

3. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori.  

4. Moderar el consum de sòl.  

5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.  

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.  

7. Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.  

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de 

polígons industrials o terciaris.  

9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.  

10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.  

11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.  

12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.  

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments.  

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans.  

15. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial. 



Memòria Pla Especial Urbanístic del Xalet del Nin                         Abril 2019 

14 
 

El PTMB estableix i regula tres grans sistemes territorials: espais oberts, assentaments urbans i les 

infraestructures de la mobilitat. Quant al sistema d’espais oberts, el Pla diferencia segons les seves 

característiques i la seva funció territorial els diferents tipus de sòl que han de quedar al marge dels processos 

d’urbanització i estableix la normativa i els criteris de gestió de cadascun d’ells. Pel que fa al sistema 

d’assentaments urbans, assenyala per a cada nucli o àrea urbana les estratègies de desenvolupament que són 

adequades per a les finalitats del Pla. Pel que fa al sistema d’infraestructures de mobilitat, fa propostes de nous 

traçats i de millores en la xarxa viària territorial i en la xarxa ferroviària. Igualment, el Pla fa propostes relatives a 

les àrees logístiques i de serveis, associades a les xarxes viària i ferroviària. A través del conjunt de la 

documentació, el Pla estableix normes, directrius i recomanacions que es distingeixen per la redacció o per 

l’expressió gràfica (articles 1.5 i 1.8 de les Normes d’Ordenació Territorial). 

D’acord amb l’article 13 del Text refós de la Llei d’urbanisme, els plans urbanístics es troben sotmesos al principi 

de jerarquia normativa i coherència del planejament urbanístic, pel que han de ser coherents amb les 

determinacions del Pla Territorial General i dels plans territorials i sectorials,i per tant, amb l’obligació d’establir 

una regulació coherent amb les determinacions del PTMB. Així, el títol II de les Normes d’Ordenació Territorial 

del PTMB regula el Sistema d’Espais Oberts, que inclou la zona del turó de Sant Gervasi i el Xalet del Nin.  

S’inclou també en la categoria de sòls d’Espais de protecció especial, regulat a l’article 2.6 de les Normes 

d’Ordenació Territorial, en aquest espai s’admeten edificacions de nova planta o ampliació de les existents: 

Article 2.6 Espais de protecció especial: regulació general  

1. Els espais de protecció especial han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, i amb aquesta 

finalitat, i d’acord amb la legislació vigent, serà classificat com a sòl no urbanitzable pels plans 

d’ordenació urbanística municipal i s’hi aplicarà el règim que estableix aquest article. Excepcionalment, i 

de manera justificada, es pot incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament 

la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al sistema d’espais lliures públics 

que pot resultar del procés de gestió urbanística corresponent.  

2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara de la legislació 

vigent, s’entén que els espais de protecció especial estan sotmesos a un règim especial de protecció i que 

són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de 

forma clara els valors que motiven la protecció especial. Els plànols informatius complementaris 

assenyalen els valors que en cada cas han motivat la protecció especial.  

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 valors que motiven la 

protecció especial d’aquests espais. Aquestes 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.  

4. En els espais assenyalats de protecció especial que es destinin a activitats agràries, s’entén com a 

edificacions motivades per la millora de la seva gestió aquelles que preveuen el punt 6 a i b de l’article 47 

del Text refós de la Llei d’urbanisme i els articles concordants del Reglament corresponent (Decret 

305/2006).  

5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també 

totes aquelles altres edificacions i activitats autoritzables especificades a l’apartat 3, requereixen, per a 

ser autoritzades, la incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, que és preceptiu d’acord 

amb el que disposen les Directrius del paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que 

analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb 

la preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl, sense perjudici del que 

s’assenyala a l’apartat 8.  

6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en espais de protecció 

especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe d’espais, han d’adoptar solucions que 

minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors 

hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais 

d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a activitats agràries, caldrà 

adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions agràries i les seves infraestructures. 

L’estudi d’impacte ambiental, quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra, ha de tenir en compte la 

circumstància de la seva ubicació en espais de protecció especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte 

ambiental és preceptiva la realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposen les 

Directrius del paisatge, d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que 

expressi el compliment de les condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.  

7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha de 

demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial els valors de 

l’àrea d’espais de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents variables, amb 

especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de l’activitat:  

a) Millora esperada de l’espai protegit b) Vegetació i hàbitats de l’entorn c) Fauna de l’entorn d) Valor 

edafològic e) Funcions de connector biològic f) Estabilitat del sòl g) Funcions hidrològiques h) 

Fragmentació del sòl i) Gestió dels residus j) Accessibilitat i necessitat de serveis k) Increment de la 

freqüentació l) Patrimoni cultural i històric m) Patrimoni geològic n) Zones humides o) Paisatge p) 

Qualitat atmosfèrica q) Valor productiu agrari En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, 

amplada, etc.– han de ser determinants en la valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures 

en l’entorn territorial.  

8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic —plans directors urbanístics, plans d’ordenació 

urbanística o plans especials o directrius de paisatge que s’incorporin al pla territorial o d’altres 

instruments de planificació sectorial— i en el marc de les regulacions d’ordre general que s’expressen en 
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aquestes normes, es poden desenvolupar de forma detallada les condicions per a l’autorització de les 

edificacions i activitats a què es refereix l’apartat 5, com també les condicions específiques per a la 

implantació de les infraestructures necessàries. En els casos en què existeixin aquestes regulacions, no és 

necessari analitzar i valorar la inserció en l’entorn territorial a què es fa referència, amb caràcter general, 

en aquest article, sense perjudici de:  

a) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a determinades actuacions en 

funció de la seva naturalesa i dimensió.  

b) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa ambiental de Catalunya per als espais 

compresos en el Pla d’Espais d’Interès Natural.  

c) Les condicions legals específiques de caràcter més restrictiu establertes per als espais que formen part 

de la Xarxa Natura 2000.  

9. Als espais de protecció especial destinats a la producció agrària s’ha d’afavorir l’ambientalització de les 

activitats agrícoles, ramaderes i forestals, de manera especial en aquells aspectes que poden contribuir a 

potenciar els valors ecològics, connectius i paisatgístics, d’acord amb les polítiques agràries i els 

instruments de suport i finançament existents.  

10. Les activitats extractives que tinguin lloc en espais de protecció especial es regeixen per allò establert 

a l’article 2.17. 

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

   

 

Altres aspectes territorials o sectorials a considerar 

Espais de protecció sectorial 

Dins l’àmbit del Pla Especial no existeixen espais protegits inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural, Xarxa natura 

2000 o altres figures de protecció sectorial, tampoc a zones colindants o properes, tampoc existeix dins l’àmbit 

del Pla Especial cap hàbitat d’interès comunitari, zones humides o altre element natural o ambiental destacat o 

amb alguna figura de protecció. A dins de l’àmbit sí que es troben diversos exemplars de margallons 

(Chamaerops humilis) element protegir per l’Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la 

flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

L’àmbit, per la seva situació geogràfica, es troba inclòs dins de les afectacions i servituds de la normativa 

sectorial: costes, ferroviària i aèria. Pel que fa a les servituds ferroviàries i cal dir que en el seu moment ja es va 

sotmetre a informe dels organismes corresponents les actuacions de rehabilitació de l’edifici i de recuperació del 

jardí. 
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Secció de l’àmbit de servitud ferroviària (font: equip redactor) 

Pel que fa a les servituds de protecció costaneres, cal tenir present el que es disposa en aquest àmbit pel Pla 

Director Urbanístic del Sistema Costaner, com també la previsió de la Llei 22/1988 de Costes, que regula a la 

disposició addicional onzena el règim dels béns declarats d’interès cultural sobre aquests espais: 

A los bienes declarados de interés cultural que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre, la 

zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de influencia se les aplicarán las medidas 

derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en la 

disposición transitoria tercera apartado 3. 3.ª 

A l’apartat següent s’analitza les previsions de la normativa que regula el règim d’intervencions dels béns cultural 

d’interès, al que es remet aquest apartat de la Llei de Costes. 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoni arquitectònic i arqueològic 

A l’àmbit existeix l’edificació del Xalet del Nin, inclosa al Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no 

urbanizable i  al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric – Artístic i Natura. Està inclosa a l’Inventari de 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb nivell de protecció Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i número de 

registre/catàleg 8041-I, essent d’aplicació les previsions de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 

Cultural Català, en concret el que preveu el seu article 39: 

La declaració d'un immoble com a bé cultural d'interès local comporta l'aplicació immediata del règim jurídic que 

aquesta Llei estableix per als béns catalogats. Qualsevol norma addicional de protecció d'aquests béns s'ha 

d'establir mitjançant els instruments determinats per la legislació urbanística. 

Aquests instruments, d’acord amb la legislació urbanística catalana són els catàlegs de béns protegits i els plans 

especials de protecció dels béns catalogats que s’expliquen en aquesta memòria i que regulen les condicions i el 

règim d’actuacions possibles. A més a més, cal tenir present que l’àmbit es troba classificat a la clau 22, Zona de 

protecció Arquitectònico-Paisatgística, pel fet de ser sòls no urbanitzable amb 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.  

Per tant, les actuacions a realitzar han de complir sempre l’objectiu de mantenir els valors arquitectònics i 

naturals que es troben protegits per les seves respectives fitxes, i intervenint a través de les rehabilitacions i/o 

ampliacions que tinguin com a premissa aquestes consideracions, per tant són les figures de planejament 

urbanístic les que estableixen i regulen les condicions de manteniment i d’intervencions. 

Fora de l’àmbit del Pla Especial i a tocar del turó, es troba l’ermita de Sant Gervasi, sense que el Pla Especial ni els 

usos que es preveuen tingui cap afectació.  

Pel que fa les actuacions dins de l’element protegit arquitectònicament la introducció dels nous usos no afecta el 

volum de l’edificació ni cap dels altres elements protegits per la normativa urbanística del Xalet del Nin ni del seu 

entorn, atès que en els darrers anys s’han efectuat les obres de rehabilitació i recuperació dels diversos elements 

existents com a habitatge i també del jardí, d’acord amb les prescripcions de les administracions i que han estat 

preceptivament informades per l’administració responsable del patrimoni cultural i urbanística. S’incorporen les 

previsions d’ampliacions d’ocupació a espais ja existents i situats dins del volum existent sense afectar-lo, amb 

l’objectiu de facilitar la implantació de serveis i instal·lacions annexes per a un hotel. 
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

L’àmbit del Pla Especial sí que es troba afectat per l’àmbit del Jaciment d’Adarró, que s’estén des del front 

marítim i zones de sòl urbà, passant per la línia del ferrocarril i fins a l’interior del sector urbanitzable situat al 

nord de l’àmbit del Pla. 

Segons la documentació consultada, es tracta del jaciment corresponent al poblat iberoromà 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 la zona actual 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. Dins l’àmbit del Pla Especial s’han realitzat en els darrers anys diverses campanyes arqueològiques, 

col·laborant activament amb un equip arqueòleg i sota supervisió de l’administració, d’aquesta forma les 

intervencions realitzades a amb autoritzacions administratives a l’àmbit de la piscina i l’excavació d’una rasa per 

a passar una canonada de servei s’ha realitzat els preceptius treballs arqueològics. 

L’actual Pla Especial i la proposta dels nous usos hoteler, restauració i educació en el lleure, no contempla cap 

actuació que afecti el subsòl, pel que es respecta estrictament el jaciment arqueològic, ja que la introducció dels 

nous usos es fa a les construccions i instal·lacions ja existents actualment.  

En aquest sentit, és d’aplicació el que prescriu el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic, en la redacció vigent modificada pel Decret 120/2015, de 23 de juny 

(DOGC número 6900 de 26 de juny de 2015) i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

 

 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya 
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Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla General d’Ordenació Urbana. Plànol I1. Localització de béns arqueològics. 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla General d’Ordenació Urbana. Ampliació del plànol I1 de Localització de béns arqueològics. 
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Font: Zona d’intervenció arqueològica any 2012.Memòria de la intervenció arqueològica al Xalet del Nin novembre – desembre de 2012. Tríade Serveis 

Culturals. 

 

 

Font: Sondeig realitzat l’any 2014. Font: Albert López Mullor i Jordi Amòròs Gurrera. Butlletí de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer (octubre 2016). 

 

 

 

 

Actuacions arqueològiques al Xalet del Nin (any 2012)Font: Memòria de la intervenció arqueològica al Xalet del Nin novembre – desembre de 

2012. Tríade Serveis Culturals. 
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Actuacions arqueològiques al Xalet del Nin (any 2012)Font: Memòria de la intervenció arqueològica al Xalet del Nin novembre – desembre de 

2012. Tríade Serveis Culturals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisatge 

L’àmbit es troba situat dins de la unitat de paisatge de la Plana del Garraf, per les seves característiques, el vector 

paisatge adquireix un aspecte important en l’ordenació i tractament de l’àmbit, al ser una fita visual al front 

marítim de Vilanova i la Geltrú. Aquest és un dels elements que identifiquen el turó i tot l’entorn. 

L’instrument de gestió vigent és el Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat en data 

11 de desembre de 2014 (DOGC número 6793 de 15 de gener de 2015). L’article 11 de la Llei 8/2005, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge estableix que els Catàlegs de Paisatge són els documents de caràcter 

descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen llurs valors i llur estat 

de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir. El Decret 343/2006 de 19 de setembre, 

pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els 

estudis i informes d'impacte i integració paisatgística, regula al seu article 4 les funcions dels Catàlegs del 

paisatge: 

Funcions dels Catàlegs del paisatge 

Els Catàlegs del paisatge tenen les següents funcions: 

a) Elaborar una diagnosi de l'estat del paisatge, tot identificant els seus valors actuals i potencials des del 

punt de vista patrimonial, cultural, estètic, ambiental i econòmic. 

b) Establir propostes i mesures destinades a integrar el paisatge en el planejament territorial i urbanístic, i 

en particular, definir a través dels objectius de qualitat paisatgística les orientacions per a l'establiment 

de les directrius de paisatge que han de formar part dels plans territorials parcials i els plans directors 

territorials. 

c) Orientar el contingut de les Cartes del paisatge. 

d) Donar pautes i criteris per a la definició dels plans i estratègies sectorials. 

e) Proporcionar els objectius de qualitat paisatgística i la informació paisatgística necessària en els 

processos d'avaluació ambiental de plans i programes, en els d'estudis d'impacte ambiental i en els 

estudis d'impacte i d'integració paisatgística i en qualsevol altre de naturalesa semblant. 

f) Servir de base per a la realització de les campanyes de sensibilització i educació, en matèria de 

paisatge. 

g) Orientar les iniciatives i projectes dels agents econòmics i socials. 

h) Donar pautes i criteris per a emprendre una anàlisi de les necessitats, del context propi i de les 

repercussions per a les dones i els homes en totes les qüestions relacionades amb el paisatge, amb 

l'objectiu de contribuir a l'assoliment del benestar individual i social de les persones. 

El Catàleg del paisatge abasta les comarques del Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, el Barcelonès, el 

Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf, i en fa una caracterització paisatgística per després fixar 11 objectius 

generals de qualitat paisatgística i proposar una sèrie de criteris i accions per tal d’assolir-los, identifica els 10 

trets principals que caracteritzen el paisatge d’aquest àmbit: el fet urbà, amb una extensa xarxa de ciutats; 
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la urbanització de baixa densitat; la densitat d’infraestructures viàries, logístiques, industrials i de serveis; 

els patrons d’assentament i nuclis de població singulars, com ara l’Eixample de Barcelona, els veïnats rurals 

formant carrers o els nuclis estructurats pel sistema de rieres al Maresme; la xarxa d’espais naturals; el patrimoni 

arquitectònic, principalment modernista, medieval, noucentista i contemporani; la singularitat dels paisatges de 

vinyes i de la pedra seca ; les valls al·luvials i deltes de tradició agrària del Llobregat i de la Tordera; el mosaic 

agroforestal, i els fons escènics formats per les muntanyes més emblemàtiques.  

El Catàleg divideix l’àrea de la Regió Metropolitana de Barcelona en 27 unitats de paisatge, que ocupen una 

extensió total de 285 km2. L’àmbit del Pla Especial es troba situat a la unitat de paisatge de la Plana del Garraf 

amb una superfície de 5.519 ha, establint els següents objectius de qualitat paisatgística: 

7.1. 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 uns accessos de qualitat.  

7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 

impacte visual.  

7.3. Una façana marítima de Sitges i Vilanova i la Geltrú ben preservada i gestionada, que mantingui el 

seu valor escènic i històric i preservi la identitat paisatgística de cada lloc, formada per valors i elements 

de caràcter natural i cultural.  

7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 

diferents escales.  

7.5. Un paisatge agrícola de vinya i cereal de secà preservat i ben gestionat, que mantingui la diversitat 

d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia.  

7.6. 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.).  

7.7. 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 de Garraf. 

 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat i Observatori del Paisatge de Catalunya  

 

Font: Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Observatori del Paisatge i Departament de Territori i Sostenibilitat 

L’element del paisatge és un dels vectors que analitza l’estudi paisatgístic que s’adjunta en aquest Pla, ja que és 

un dels elements identificatius del turó i que destaquen el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner com el Pla 
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Especial i Catàleg. El Catàleg assenyala els valors i trets paisatgístics, essent totalment compatibles atès que es 

proposa que els nous usos no afectin els elements de la casa i del jardí ja existents, sense afectar-ne la seva 

estructura. Les actuacions realitzades amb anterioritat, han permès a més, garantir i integrar l’exterior, tot 

mantenint actuacions com la reforma de la balustrada, el manteniment dels arbres i altres exemplars existents, 

sense afectar la seva composició en el front marítim de la ciutat, protegint i conservant el patrimoni natural i 

arquitectònic de la finca. Pel que fa als elements arquitectònics de l’edificació, també cal assenyalar que les 

actuacions realitzades han permès conservar i rehabilitar l’habitatge. Aquest Estudi es formula d’acord amb el 

que preveu el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística. 

A l’exterior, es proposa una actuació de reutilitzar una pèrgola com a porxo, integrada a l’entorn i sense cap 

afectació paisatgística, aquesta proposta es justifica per la necessitat de disposar d’un espai de servei i 

instal·lacions a l’exterior i de suport a la zona de la piscina, sense que afecti en cap cas ni al bé catalogat ni tingui 

cap afectació a les visuals ni a cap element arbustiu. 

També es té present la Carta del Paisatge del Garraf, document que ha inclòs la zona del Xalet del Nin a l’àmbit 

del paisatge de les àrees urbanes del Garraf. 

 

Font: Carta del Paisatge del Garraf. Consell Comarcal del Garraf  

Aquesta Carta del Paisatge inclou els següents objectius de qualitat paisatgística en aquest àmbit: 

1CPGa. Millorar la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbans residencials als barris de Cubelles 

tot integrant-hi els espais verds, l’espai públic i els espais intersticials entre els mateixos, tot respectant 

els elements preexistents i utilitzant el paisatge mediterrani com a base, i aconseguint una integració 

urbana de qualitat entre els nuclis de Cubelles, Roquetes, Sitges i Vilanova i la Geltrú  

6CPGb. Planificar i millorar des d’un punt de vista paisatgístic i ambiental els contactes entre les trames 

urbanes, industrials i d’infraestructures amb la vegetació natural i agrícola de l’entorn  

8CPG. Crear una xarxa comarcal de miradors paisatgístics i d’interpretació geogràfica que utilitzin les 

fites i fons escènics com a elements-clau identitaris i les conques visuals per a explicar processos i 

dinàmiques paisatgístiques  

14CPG. Protegir territorialment els corredors d’espais lliures i agrícoles existents a la plana del Garraf en 

el marc dels treballs de redacció del Pla Territorial del Penedès 

Cal considerar que el Xalet del Nin es troba a tocar d’un altre àmbit de paisatge definit per la Carta, l’àmbit del 

mar i litoral del Garraf, que preveu aquests objectius de qualitat: 

18CPG. Conservar, potenciar i dinamitzar els nuclis urbans singulars litorals de la comarca  

19CPG. Millorar paisatgísticament els contactes Port-Ciutat  

20CPG Millorar el component vegetal de les façanes marítimes de les viles i ciutats  

21CPG Cercar la continuïtat de la servitud pedestre al llarg de tot el litoral del Garraf  

22CPG Millorar paisatgísticament els espais intersticials i contactes del ferrocarril amb la façana litoral  

23CPG Integrar paisatgísticament les esculleres i instal·lacions dels ports i els espigons  

24CPG Naturalitzar les platges amb recuperació de formes i hàbitats propis  

25CPG Revaloritzar els elements visuals referencials de la cultura marinera i pescadora del Garraf  

26CPG Sensibilitzar la població i els visitants sobre la visualització del Garraf des del mar i els paisatges de 

referència dels pescadors i marins  

27CPG Incrementar el coneixement de la població sobre els valors naturals, els serveis ecosistèmics i els 

paisatges submarins que presta el mar del Garraf, i específicament de l’espai marí protegit de Costes del 

Garraf  

28CPG Recuperar paisatgísticament i ecològica les desembocadures de rius i rieres i les zones humides 

associades  

30CPG. Cercar una solució paisatgística específica pel conjunt de Vallcarca  

35CPG. Eliminar de manera extensiva la vegetació al·lòctona invasora  

36CPG. Potenciar, conservar i revaloritzar paisatgísticament jaciments arqueològics i elements culturals i 

històrics (fars, búnquers) propis de la línia litoral 
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Planejament urbanístic 

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 

El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC 1), aprovat definitivament el 25 de maig de 2005 (DOGC 

núm. 4407 de 16 de juny de 2005), s’elaborà d’acord amb la legislació urbanística vigent i amb la legislació 

sectorial competent en la matèria, actualment la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, modificada per la Llei 

2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral. La regulació d’aquest marc normatiu abasta la 

franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal terra endins, des de l’atermenament del 

domini públic maritimoterrestre, més els àmbits exteriors a l’esmentada franja, inclosos en les unitats territorials 

de regulació de sòl costaner (UTR-C) que la sobrepassen, dels termes municipals ubicats en el litoral de 

Catalunya. Dins del sòl no urbanitzable costaner s’estableixen les subcategories següents: 

a) sòl no urbanitzable costaner inclòs en el PEIN (clau NU-CPEIN i codi gràfic CPEIN) 

b) sòl no urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1 i codi gràfic C1) 

c) sòl no urbanitzable costaner 2 (clau NU-C2 i codi gràfic C2) 

d) sòl no urbanitzable costaner 3 (clau NU-C3 i codi gràfic C3) 

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, a on es troben diversos assentaments i activitats,  a l’est pel sòl urbà i al sud 

pel 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. 

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner – 1. 

El PDUSC recomana en aquesta fitxa i de forma genèrica entre d’altres aspectes els següents: 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, control de les tanques perimetrals per raons de permeabilitat 

visual, 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. 

Així, pel que fa al Xalet del Nin, les actuacions dutes a terme en els darrers anys han complert amb aquestes 

recomanacions, tot aplicant criteris d’integració en l’edifici com el jardí sense afectar els àmbits naturals i 

d’interès d’aquesta UTR-C que ressalta que són les platges. Pel que fa  a les tanques, la propietat va eliminar-ne 

totes les tanques divisòries en que es va partir la finca, donant una única integritat paisatgística i visual a tot el 

jardí, i restaurant la gran balustrada com un element arquitectònic protegit, finalment pel que fa als accessos, al 

Xalet del Nin es pot accedir peatonalment des del camí de ronda, avui passeig de Salvador Espriu, gràcies a una 

escalinata integrada al gran baluard, d’aquesta forma la zona està connectada a la resta de la trama viària de la 

ciutat gràcies a les connexions amb el passeig de Ribes Roges, mentre que l’accés rodat es pot realitzar a través 

d’un vial exterior, el camí de Sant Gervasi que està connectat amb el passeig, que és un element que connecta 

per fora de l’àmbit protegit pel PDUSC diversos equipaments i finques de la zona amb la platja de Sant Gervasi i 

que arriba fins al sector del Racó de Santa Llúcia, eliminant així possibles afectacions a l’àmbit inclòs al PDUSC. 

L’estudi d’anàlisi de la mobilitat analitza amb detall aquest aspecte. 



Memòria Pla Especial Urbanístic del Xalet del Nin                         Abril 2019 

24 
 

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 

del sòl no urbanitzable costaner: 

Article 15. RÈGIM D’ÚS DEL SÒL NO URBANITZABLE COSTANER 

1. El sòl no urbanitzable costaner inclòs en el PEIN (clau NU-CPEIN i codi gràfic CPEIN) resta sotmès al 

règim d’ús establert per la seva normativa específica aplicable i pel règim d’ús corresponent al sòl no 

urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1 i codi gràfic C1) per a tot allò que comporti un superior nivell de 

protecció. 

2. El sòl no 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 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. 

En tot cas, els projectes per a la implantació d’aquests usos i activitats s’han de tramitar i, si escau, 

autoritzar sota els criteris legals restrictius de preservació d’aquest sòl enfront al procés de 

desenvolupament urbà, i de màxima integració ambiental de les construccions i les activitats. En aquest 

sentit, la implantació dels nous usos haurà de ser informada per l’òrgan competent en matèria de medi 

ambient. 

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 están 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 serán establerts de manera que no afectin l’harmonia 

del paisatge. 

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 2c) 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 
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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. 

Així doncs, aquest Pla Especial es redacta en coherència amb aquest Pla Director Urbanístic i en concret, amb el 

que disposa el règim d’usos admesos al sòl no urbanitzable costaner C1, en el que es troba inclòs el Xalet del Nin, 

condicionant-se l’autorització d’aquests usos a l’estudi paisatgístic que també s’acompanya en aquest Pla 

Especial. 

Pla General d’Ordenació Urbana 

La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana fou aprovada el 29 de juny 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: 

CAPÍTOL SEGON. Regulació d’usos al sòl no urbanitzable  

SECCIÓ I. Aspectes generals.  

Art. 257. Classes i condicions d'ús  

1. A més dels usos expressats a l'art. 033 de les presents NN.UU., poden distingir-se, en el sòl no 

urbanitzable, els següents:  

a) Ecologico-paisatgístic: s’entén com a tal el lleure en àmbit natural, i les instal.lacions tendents a la 

divulgació d'aspectes mediambientals propis de l'àrea on se situen, sigui a nivell d'esbarjo, educatiu o 

cultural.  

b) agrícola.  

c) ramader, referit a granges de reproducció, cria, engreix, etc. de bestiar.  

d) forestal, relatiu a les masses arbòries o arbustives.  

e) extractiu, sigui a cel obert o en galeries.  

f) Infraestructures de serveis tècnics d’interès social, amb gran consum de sòl, com ara plantes 

potabilitzadores, depuradores, centrals elèctriques de producció o transformació, gestió i tractament de 

residus sòlids, etc...  

g) Hípiques, destinades a cria, manteniment i explotació de cavalls amb finalitats esportives. Es 

consideren com a tals a partir de 5 caps.  

2. Es consideren usos propis del sòl no urbanitzable l'ecològico-paissatgístic, agrícola, ramader i forestal. 

La resta han de considerar-se com a tolerables en determinades condicions. També es considera com a ús 

propi del sòl no urbanitzable el d’allotjament temporal d’animals (gosseres, residències canines, i 

similars). Li serà d’aplicació les condicions específiques de les granges dels articles 260 fins al 262 

d’aquest Pla General.  

Art. 258. Usos en sòl no urbanitzable  

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 mitjançant Pla Especial 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 la 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.  

- 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 comptatibles.  

2. Són usos compatibles:  

- Habitatge unifamiliar  

- Residencial mòbil, limitat exclusivament a l’ús de càmping.  

- Públic administratiu en relació a l'àmbit on se situa (informació sobre medi ambient, etc.).  

- Sanitari-assistencial, de titularitat pública i prèvia justificació de la necessitat de la seva concreta 

implantació.  

- Docent, de titularitat pública i en relació a l'àmbit on se situa.  

- Esportiu.  

- Recreatiu.  

- Socio cultural.  
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- Religiós. 

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

1. Els usos en sòl no urbanitzable, salvant reglamentacions més detallades als articles corresponents, es 

regulen segons el següent quadre: 

 

(1) Només existents.  

(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’E 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 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 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.  

2. 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.  

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. 

El present Pla Especial dóna resposta a les condicions de l’article 274.3, justificant-se l’adequació dels nous usos 

amb respecte a l’edifici i el seu entorn, ja que no es fa necessari realitzar cap obra que afecti l’exterior o els 

jardins perquè els usos es realitzen en l’edifici actual i entorn existent, tan sols les mínimes obres necessàries 

d’adaptació per integrar els nous usos els interiors de l’edifici, mantenint-se els valors que s’han definit per la 

normativa sectorial i urbanística. 

Els estudis ambientals i paisatgístics detallen gràficament i per escrit els valors de l’edifici i de l’entorn i els 

elements i masses arbòries a protegir. No s’incrementa el sostre edificable, pel que no es fan obligatòries 

cessions de sòl. 

La finca manté estricament les condicions de parcel·lació sense alterar-les. 
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Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla General d’Ordenació Urbana. Plànol A2. Classificació del sòl. Sòl no urbanitzable 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla General d’Ordenació Urbana. Plànol E. Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació 
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Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric Artístic i Natural 

Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Arquitectònic i Natural de Vilanova i la Geltrú (aprovat definitivament 

per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 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 és inclòs a la fitxa A-109, com a obra d’arquitectura, protegint-se el volum de l’edifici principal, la 

coberta i les façanes. A l’entorn es protegeix l’organització, vegetació i tancament. La seva consideració és la de 

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), subjecte també a la normativa sectorial de protecció patrimonial. 
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Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric – Artístic i Natural 

Pla Especial i Catàleg de Masies i cases en sòl no urbanitzable 

El Pla Especial i Catàleg de masies (DOGC número 7098, de 13 d’abril de 2016) és un document normatiu que, a 

través de fitxes detallades, ofereix una protecció física i determina els mecanismes d’intervenció a totes les 

masies i cases rurals seleccionades. Disposar d’un instrument com el Pla Especial i Catàleg de Masies dóna 

seguretat jurídica per clarificar el ventall d’usos admesos per a cadascuna de les edificacions catalogades i 

permet disposar de condicions d’ordenació concretes amb una tramitació reglada. 

El Catàleg inclou el Xalet del Nin, a la fitxa “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 conservació 

de masses vegetals. A la fitxa també es contempla que per Pla Especial es podrà regular l’augment de volums. 

En aquest cas cal remetre’s a la memòria del Pla Especial i Catàleg a on es defineix l’ampliació i sota quines 

condicions és viable poder-la aplicar: 

Per una banda es limita la volumetria ampliable, que es determina no superior al 20% de l’existent o ampliacions 

específiques de plans especials per cada masia o casa rural i per altra banda es limita a la no afectació dels valors 

arquitectònics, artístics, històrics o paisatgístics. També s’imposa una limitació a la divisió en propietat 

horitzontal, que s’haurà de justificar la seva necessitat en cas que es procedeixi a aquesta. 

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. 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable. Plànol A1 Classificació 
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Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable. Ampliació del Plànol A1 Classificació 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable. Fitxa N1 

 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable. Fitxa N1 
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Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable. Fitxa N1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria Pla Especial Urbanístic del Xalet del Nin                         Abril 2019 

32 
 

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

 

Àmbit de l’ordenació 

L’àmbit del Pla Especial, d’acord amb el Pla Especial i Catàleg de Masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de 

Vilanova i la Geltrú, és el format per les finques descrites a l’apartat de l’estructura de la propietat, formant un 

superfície total de 8.301,39 m2. 

 

Àmbit del Pla Especial (Font: Equip redactor) 

D’acord amb la justificació i els objectius descrits, es permetrà introduir els usos hoteler, educació en el lleure i 

de restauració a tot  l’àmbit definit, per a fer-ho compatible i garantir la preservació de l’edificació i l’entorn pels 

seus valors naturals i paisatgístics, ordenar els accessos i la vialitat i donar resposta a la resta de determinacions 

de la normativa urbanística i sectorial.  

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. 

 

L’àmbit es proposa dividir-lo en les següents zones: 

Zona 1. Xalet del Nin 

Zona 2. Espais exteriors 

 - Subzona 2.A 

 - Subzona 2.B 

Zona 3. Accés i camí  

 

 

Proposta de zonificació de l’àmbit (Font: Equip redactor) 
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Zona 1. Xalet del Nin 

És la zona delimitada per la construcció principal ja existent amb ús actual d’habitatge, amb una superfície 

actualment de 882,45 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, especialment els que fan 

referència a prospeccions arqueològiques.  

Les actuacions han respectat l’edifici, que és considerat Bé Cultural d’Interés Local (BCIL), en aquells aspectes 

protegits pel Pla Especial i Catàleg de patrimoni vigent, tanmateix, a l’hora de rehabilitar els interiors segons 

projecte aprovat, s’han respectat altres aspectes no protegits pels instruments urbanístics, per tal de mantenir 

alguns aspectes que tenen també valor (fusteries, sostres, ceràmiques, etc.). 

L’estat actual de l’interior de l’edifici està format pels següents espais: 

Planta Soterrani Superfície 

Magatzem 1 60,93 

Magatzem 2 11,04 

Dipòsit 13,85 

  

Planta Baixa Superfície 

Cuina 19,07 

Lavabo 3,94 

Vestíbul 13,60 

Bany 3,43 

Passadís 1,65 

Habitació 1 13,13 

Saló principal 45,51 

Safareig 5,57 

Bany 1,38 

Sotaescala 19,07 

Safareig 1 3,78 

Bany 1,72 

Bany 1,53 

Cuina 2 10,29 

Sala 2 44,29 

Cuina 3 19,26 

Sala 3 12,12 

Galeria  20,31 

Galeria 2 20,31 

  

Planta Primera Superfície 

Habitació 1 10,90 

Bany 1,55 

Habitació 2 10,61 

Habitació 3 10,71 

Habitació 4 14,40 

Passadís 5,68 

Habitació 5 17,04 

Habitació 6 17,13 

Distribuïdor  20,26 

Bany 2 5,04 

Habitació 7 11,87 

Habitació 8 13,57 

Habitació 9 13,05 

Habitació 10 12,86 

Bany 3 8,78 

Habitació 11 10,36 
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Distribuïdor 2 8,51 

Terrassa 1 21,94 

Terrassa 2 19,90 

  

Planta sotacobert Superfície 

Habitació 12 24,19 

Habitació 13 10,89 

Terrassa 3 18,85 

Habitació 14 25,67 

Habitació 15 34,96 

Distribuïdor 10,41 

 

També hi ha la torre, que era un antic colomar i que actua com un petit mirador. 

Com s’ha esmentat, les intervencions realitzades han permès recuperar l’edifici amb alguns canvis a l’interior per 

adaptar-lo a l’ús d’habitatge segons la llicència municipal concedida per a la rehabilitació i reforma de l’interior 

de l’habitatge i realització d’una piscina. En el marc d’aquesta rehabilitació s’han recuperat elements que es 

trobaven deteriorats com les ceràmiques de les terrasses, fusteries, així com alguns espais interiors que tenen un 

interès arquitectònic (voltes, sostre de fusteria, etc.) i també s’ha instal·lat un ascensor adaptat. 

La proposta d’actuacions per tal d’adaptar els nous usos contempla algunes modificacions a l’interior de 

l’habitatge per utilitzar i adaptar alguns dels espais existents a on no s’ha actuat fins al moment, tot i això, no 

suposa cap afectació al volum protegit ni tampoc al subsòl, pel que no es fa necessària cap nova actuació ni 

prospecció arqueològica al ser espais ja existents. La proposta d’organització dels espais comporta passar a una 

superfície màxima dins de l’edifici de 936,37 m2, per tant, dins del 20% màxim admès a la normativa del Pla 

Especial (en l’actualitat són 882,45 m2), amb el fet que s’integra tota l’actuació dins del volum existent.  

Aquesta proposta es justifica amb l’objectiu de fer viable l’activitat amb unes instal·lacions annexes de suport a 

l’activitat per tal d’assolir una zona de serveis i instal·lacions pròpies d’un equipament hoteler, que assoleix un 

màxim de 8 habitacions i per tant amb una dimensió assumible per això es requereix que aquestes tinguin els 

màxims serveis i instal·lacions que facin rendible i atractiva l’activitat en aquest espai singular. 

Proposta d’actuacions i organització dels nous espais: 

 

Planta Soterrani Superfície 

Piscina 31,70 

Banys i serveis 60,93 

  

Planta Baixa Superfície 

Saló 1 69,25 

Saló 2 63,85 

Saló 3 57,16 

Porxo 17,77 

Porxo 2 18,80 

Vestíbul 14,70 

Cuina 19,82 

  

Planta primera Superfície 

Habitació 1 28,76 

Habitació 2 28,06 

Habitació 3 25,09 

Habitació 4 22,70 

Habitació 5 15,01 

Habitació 6 25,77 

Bany  9,28 

Bany  9,28 

Bany  12,47 

Bany  5,62 

Terrassa 1 21,94 
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Terrassa 2 19,90 

  

Planta sotacobert Superfície 

Habitació 7 27,48 

Bany  6,40 

Terrassa 3 16,85 

Bany  7,72 

Bany  7,72 

Traster 19,95 

Habitació 8 50,23 

 

Condicions 

L’ús hoteler, educació en el lleure i de restauració a l’edifici del Xalet del Nin és previst fer-lo amb les mínimes 

actuacions interiors indispensables per tal d’adequar-lo a aquests usos amb redistribució d’espais interiors, 

serveis i reaprofitant zones dins del volum. D’acord amb la superfície màxima de l’edifici i la nova proposta de 

distribució dels espais, es preveu un nombre màxim de 8 habitacions.  

L’edifici es troba catalogat i subjecte al règim de protecció establert per la normativa urbanística. Aquesta 

afectació singular es per raó dels seus valors. L’ampliació o modificació d’espais o elements dins del volum 

existent es realitza i justifica segons el Pla Especial i Catàleg de Masies en sòl no urbanitzable amb la necessitat 

d’oferir serveis necessaris i mínims associats als usos que permet, introduir els elements que en garanteixin la 

seva accessibilitat i confort, no obstant, aquestes hauran de mantenir sempre el respecte al volum general i els 

trets distintius que en mereixen la protecció. A més a més, caldrà respectar altres elements interiors no 

catalogats però que també tenen valors que donen singularitat a l’edifici,com són fusteries, colors, etc, com així 

es proposa a la normativa urbanística. 

L’edifici disposa actualment 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, pel que no es farà necessària cap nova actuació. 

No és previst afectar el subsòl com a conseqüència de la introducció dels nous usos, tanmateix, qualsevol 

actuació que ho requerís caldrà l’autorització del Departament de Cultura. 

Prohibicions 

S’exclourà expressament la modalitat d’hotel-apartament. La normativa regula aquests aspectes amb les 

condicions i prohibicions sobre aquest espai. 

 

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 

 - Subzona 2.B 

En aquests espais cal tenir en compte que s’han realitzat intervencions de recuperació del jardí exterior, i de 

rehabilitació de l’edifici amb construcció d’una piscina. 

Consta que l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (expedient 2012/047656/B) reclamà i 

s’efectuà una intervenció arqueològica que s’acompanya en aquest annex i s’informà favorablement també de 

l’Estudi d’impacte paisatgístic de les actuacions del jardí segons informe emès pel servei corresponent, que 

informà favorablement a l’expedient i de les mesures concretes preventives i correctores que es van adoptar en 

el seu moment (expedient PTGE 1169/2011). 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va informar-ne favorablement del projecte d’enjardinament 

posterior (expedient 2014/054961/B) i que també fou informat favorablement per la Comissió de Patrimoni, 

destacant la preservació de la major part de les espècies arbòries, substituint les que es troben en mal estat. Als 

plànols s’acompanya del document d’inventari de les espècies existents al jardí. 

A l’actuació s’ha contemplat els requeriments efectuats pel Servei Provincial de Costes de la Demarcació de 

Costes a Catalunya, segons informe emès el 2 de desembre de 2014 i l’informe del Servei Territorial d’Urbanisme 

de l’Arc Metropolità, de 4 de febrer de 2015. 

També, amb la construcció d’una zona destinada a piscina i de rehabilitació de l’edificació es van incorporar les 

prescripcions corresponents: 

- Aixecament de la vegetació existent per a la proposta d’enjardinament, que s’adjunta en plànols. 

- Connexió a les xarxes de clavegueram existents, que es justifica amb el plànol de les xarxes de serveis. 

- Conservació d’elements i materials als murs de la façana, fusteries exteriors i persianes, ja realitzats. 
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Subzona 2.A 

Espai situat 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 de l’àmbit. Està caracteritzat per una pineda (pinus halepensis), entre altres espècies i s’hi troben 

alguns margallons; al nord i amb la via del ferrocarril es troba la resta de tanca del recinte emmurallat i coronat 

per la mateixa balustrada que al jardí. 

Condicions 

En aquest espai, i a distància de la pineda existent i deforma ordenada, es preveu la zona d’aparcament que doni 

servei a l’establiment, amb les places mínimes obligatòries així com altres que s’afegeixen, ocupant un espai 

d’uns 100 m2, sense afectar l’espai del bosc que cal conservar. L’actuació haurà de respectar els exemplars 

d’arbres i mantenir els criteris d’integració paisatgística, d’acord amb les condicions establertes a l’informe 

ambiental estratègic. 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. 

No és previst afectar el subsòl com a conseqüència de la introducció dels nous usos, tanmateix, qualsevol 

actuació futura caldrà requerirà l’autorització del Departament de Cultura, d’acord amb els requisits que 

s’inclouen a l’informe emès (expedient número PL 70/12), a l’estar inclòs al jaciment arqueològic de Darró o 

Adarró. 

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 i també la seguretat i prevenció d’incendis. En aquest tractament 

es tindrà en compte l’eliminació d’espècies al·lòctones que es puguin detectar. 

Prohibicions 

No és permès afectar la zona de bosc, excepte les actuacions de manteniment del mateix, qualsevol actuació 

com el tancament dels murs o elements tècnics que es puguin preveure, hauran d’integrar-se a l’espai existent i 

no afectar la pineda. La normativa regula aquests aspectes amb les condicions i prohibicions sobre aquest espai. 

 

Subzona 2.B  

Es tracta dels espais enjardinats amb diverses terrasses i altres elements, situades a la vessant sud i al voltant de 

l’edifici del Xalet del Nin. 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 destacava que tots els elements s’han integrat i a més, es van establir mesures correctores com 

l’aprofitament i recuperació de margallons, tamarius i s’han fet noves plantacions amb l’objectiu de reforestar el 

jardí amb espècies autòctones. També la recuperació de murs amb la mateixa pedra existent, aconseguint un 

ambient el més natural possible del jardí de la finca. 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 a 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. 

Condicions 

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, evitant expressament espècies al·lòctones, 

d’acord amb les condicions de l’informe ambiental estratègic. 

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. 

No és previst afectar el subsòl com a conseqüència de la introducció dels nous usos, tanmateix, qualsevol 

actuació futura caldrà requerirà l’autorització del Departament de Cultura, d’acord amb els requisits que 

s’inclouen a l’informe emès (expedient número PL 70/12), a l’estar inclòs al jaciment arqueològic de Darró o 

Adarró. 

En aquest espai i sempre de forma adjacent a l’edifici segons els plànols d’ordenació, es preveuen espais per a la 

càrrega i descàrrega, sense afectar a cap espècie ni element arbustiu, de tal forma que no afecten la zona de 

circulació ni interfereixen amb cap element protegit i faciliten els serveis de l’equipament d’hotel. 

A la zona propera a la piscina es proposa reconvertir una pèrgola en porxo per tal d’ubicar serveis i instal·lacions 

annexes a la piscina per tal de donar servei amb els nous usos que s’incorporen per complir amb condicions 

mínimes de prestació d’un equipament com aquest, proposant-se una ocupació màxima de 72,21 m2 que es 

trobarien inclosos en la proposta d’ampliació global i que no supera el 20% màxim segons la previsió del Pla 

Especial i Catàleg de masies en sòl no urbanitzable i el Pla General per a la clau 22, zona de protecció 

arquitectònica i paisatgística que preveu elements complementaris sense que en cap cas afectin els elements 

arquitectònics. També a la zona de la pèrgola es proposen situar elements de serveis tècnics i d’instal·lacions, 

sense que tinguin la consideració d’ocupació. 

Aquestes intervencions es troben justificades per tal de donar els serveis que es necessiten en aquests 

equipaments per poder oferir per exemple, els serveis per a una piscina exterior; la seva integració a l’entorn es 

trobaria perfectament justificada al situar-se en punts delimitats i arraconats del jardí, i ja delimitats per una 

paret divisòria de la finca i sense afectar cap element arbustiu o protegit, tampoc s’afecta el paisatge global i els 
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elements protegits de la finca, requisit indispensable que exigeix l’article 274 del planejament general i que es 

compleix en aquest cas ja que es mantenen tots els valors essencials de la zona exterior. 

Prohibicions 

En aquest espai no es podrà alterar 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. No es podrà alterar ni dividir aquesta part del jardí amb noves delimitacions o murs i els 

existents que delimitin amb l’exterior hauran d’integrar-se amb materials i colors adients. La normativa regula 

aquests aspectes amb les condicions i prohibicions sobre aquest espai. 

 

Zona 3. Zona de circulació i accessos 

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 i fins al camí públic de Sant Gervasi, aquest pont va ser 

renovat recentment i es troba en bones condicions. És l’espai d’accés rodat a l’àmbit i a la zona d’aparcament 

prevista. 

No és previst afectar el subsòl com a conseqüència de la introducció dels nous usos, tanmateix, qualsevol 

actuació caldrà requerirà l’autorització del Departament de Cultura. 

Condicions 

Caldrà mantenir-lo en condicions de manteniment correcta i seguretat, al ser un camí privat d’accés a les 

diverses finques existents del turó, amb una servitud de pas de cadascuna de les finques, per aquest motiu, no es 

podrà estacionar de forma indefinida, i només realitzar les operacions d’encotxar i desencotxar. El Plànol O.03 i 

la normativa concreten i defineixen aquestes condicions. 

 

Vilanova i la Geltrú, abril de 2019 

 

 

 

 

Josep Maria Pujol i Torres, arquitecte     Gerard Llobet Sánchez, advocat 
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