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1. INTRODUCCIÓ 

El present Document Ambiental Estratègic, a partir d’ara, DAE, és el document ambiental corresponent al procediment 

d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada al qual està sotmès l’Avanç del Pla Especial Urbanístic Xalet del Nin, 

terme municipal de Vilanova i la Geltrú, en compliment del que preveu la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 

ambiental de plans i programes amb les regles que preveu la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015 de 21 de 

juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 

l’impuls de l’activitat econòmica. Complementàriament, el DAE es redacta amb l’objectiu de garantir que les 

repercussions sobre el medi ambient del document de planejament siguin considerades i integrades adequadament.  

 

Aquest Avanç de PEU té per objecte introduir els usos hoteler, de restauració i d’educació en el lleure 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 i en 

concret amb l’article 3 de la normativa del pla especial que preveu com a condicions específiques la redacció d’un pla 

especial. Segons s’indica en la fitxa corresponent del Catàleg esmentat, aquest PE ha de contemplar la regulació de 

l’aparcament, l’accessibilitat i la conservació de les masses vegetals. 

 

2. LOCALITZACIÓ I BREU DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 
Imatge 1. Localització del Xalet del Nin. Font: elaboració pròpia a partir de ortofotomapa IGCC. 

 

L’àmbit del Pla Especial es situa en el turó de Sant Gervasi, davant de la mar, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú i 

ocupa una superfície de 8.301,39 m
2
.  Aquest espai es troba delimitat per la via del ferrocarril al nord i pel camí de ronda, 

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

platja dels Capellans (també anomenada de Sant Gervasi) i les de la República i Adarró. 

 

A l’interior del recinte que correspon a l’àmbit d’ordenació es troba la construcció principal que presideix el turó, el Xalet 

Miramar (any 1913), anomenat popularment també Xalet del Nin, destinat actualment a habitatge i envoltat d’altres 

parcel·les que formen un gran jardí al voltant de la casa amb alguns elements com una piscina i algunes pèrgoles situades 

al llarg del jardí. Actualment, tant la casa com el jardí estan en bon estat de conservació. El jardí presenta espècies 

típiques mediterrànies, com ara exemplars de margallons i de tamarius i una pineda situada a la part posterior de 

l’edificació. 

 

L’accessibilitat al sector es pot fer des del front marítim pel passeig de Salvador Espriu i des del nord pel camí de Sant 

Gervasi, a través d’un pont per sobre de la via de tren que permet l’accés vehicular. 

 

El sector està qualificat com a sòl no urbanitzable, no obstant està envoltat per zones de sòl urbà i sòl urbanitzable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge2. Imatges del Xalet del Nin 
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Imatge 3. Imatges del Xalet del Nin 

 

 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT 

ABAST I CONTINGUT DEL PE 

La redacció del present Avanç de PEU permetrà adaptar els usos hoteler, de restauració i d’educació en el lleure segons 

regula la fitxa del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable a la finca del Xalet del Nin (fitxa A 109 

Xalet Miramar (Xalet del Nin), que està considerat com un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

La situació de bona conservació de l’edificació i del jardí determina que l’abast del PE es vinculi directament a la 

regulació dels usos admissibles, atès que no es preveu una reconstrucció de cap volum ni de l’entorn respectant 

íntegrament els espais ja existents. Es preveuen tan sols les adaptacions internes necessàries a l’edifici per habilitar-ne 

els nous usos. Així mateix, a la fitxa que regula les condicions del Xalet del Nin, es 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. 

 

OBJECTIU I FINALITAT DEL PE 

L’objectiu general del PEU és implementar l’ús hoteler, de restauració i d’educació en el lleure, mantenint expressament 

els  e lements  de l’entorn com a valors propis d’aquest recinte, d’acord amb els objectius del Pla Especial i Catàleg de 

Masies i Cases en sòl no urbanitzable. Aquests són considerats, al llarg de la costa catalana, com els usos amb més 

dinamisme de l’economia. 

 

Segons el document del PEU, 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 es previst per aquest àmbit, ja que no es 

preveu cap obra, construcció o volum nou i respecta l’entorn del jardí. 

 

- 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 protecc ió 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 els 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. 

 

Per tant, no es preveu una reconstrucció de cap volum ni de l’entorn respectant íntegrament els espais ja existents, tan 

sols aquelles adaptacions mínimes i necessàries a l’interior de l’edificació per habilitar-ne els nous usos. A més, es 

proposa un nombre limitat d’habitacions, donant així un espai amb un valor afegit a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 

activant també objectius de desenvolupament econòmic i social. 

 

Des del PEU es potència la protecció dels exteriors i els volums i els elements catalogats d’aquest espai, ja que és una 

proposta que s’integra en els espais i l’entorn ja existent, a la vegada que esdevé una oportunitat també per donar 

resposta a la preservació de la finca i l’entorn, d’acord amb els objectius del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en 

sòl no urbanitzable. 

 

Això requereix d’un manteniment constant, que persegueix l’increment i manteniment dels exemplars d’arbres i 

arbustos existents a la finca, de forma integrada al paisatge de la façana marítima, sense introduir cap element que en 

distorsioni la visió, malgrat que com s’ha dit, es troba situat en un turó envoltat del sòl urbà i d’edificacions i altres 

instal·lacions urbanes. 
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Imatge 4. Plànol d’ordenació del PE. Font: Redactors del PEU. 

 

PLANEJAMENT VIGENT. NORMATIVA AMBIENTAL I ESTRATÈGIES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

 

Tal i com es pot veure en el plànol que s’adjunta, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona considerà l’àmbit dins de la 

categoria d’espais oberts i el classifica com a sòl de protecció especial pel seu interès natural i agrari.  

 

L’article 2.6 Espais de protecció especial: regulació general, especifica les condicions de desenvolupament d’aquests sòls, 

i en el seu apartat 3.b s’indica com s’han de dur a terme les actuacions en relació a les edificacions: 

 

 

 

 
 

 
Imatge 5. PTM Barcelona. Plànol Sistema urbà-Planejament – Sistema espais oberts. 
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Article 2.6 Espais de protecció especial: regulació general 

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

de les existents: 

 

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la millora 

de la gestió de l’espai en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla, la qual cosa comporta el 

compliment de les especificacions que s’assenyalen al punt 7 del present article. Aquestes edificacions 

corresponen al tipus A de l’article 2.11. 

 

 b)  Les  edificacions   i   ampliacions   que   podrien   ser   admissibles   d’acord   amb   el   que estableix  l’article  47  del  

Text  refós  de  la   Llei  d’urbanisme,  quan  es   compleixin  les  condicions i exigències que assenyalen els apartats 4, 5, 6 

i 7 del present article per tal de garantir que no afectaran els valor s que motiven la protecció especial   d’aquests 

espais.  Aquest es  edificacions  corresponen  als  tipus   B   i   C   de   l’article   2 .11 . Les edificacions que puguin 

derivar-se de plans i projectes que afectin de forma apreciable els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 han 

de ser avaluades atenent a les condicions legals específiques. 

 

CATÀLEG DE PAISATGE  

 

L’àmbit d’ordenació es localitza en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú i pertany a la unitat de paisatge Plana del 

Garraf del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 

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

 

Característiques bàsiques de la unitat. 

La Plana del Garraf es caracteritza per ser una plana costanera amb alguns turons a mode de penya-segats a ran de mar. 

La mar és el referent visual de tota la unitat. El paisatge rural tradicional correspon a extenses hortes vora dels nuclis 

urbans, especialment de Vilanova i la Geltrú, que aprofiten l’aqüífer costaner. Les pinedes ocupen els terrenys 

improductius. 

Té una ocupació residencial intensiva des de fa molts anys: destaca la urbanització noucentista entorn a l’ermita de Sant 

Cristòfol, que es considera el paisatge urbà més interessant de la unitat. 

Destaquen també exemples de construccions amb pedra seca (murs, marges, barraques) amb un elevat valor cultural, 

ecològic i paisatgístic. 

 

Relacionats amb l’àmbit d’estudi, destaquen els següents elements naturals: 

- Afloraments de gresos (base de la roca mare calcària) a la platja de Ribes Roges. 

- Pinedes disperses que han substituït les màquies antigues de garric i margalló i els conreus de garrofers. 

 

Aspectes històrics d’interès relacionats a l’àmbit d’estudi: 

- Poblat iber en el Puig de Darró. 

 

Objectius de qualitat paisatgístics 

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

- OQP1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, que no comprometin els 

valors del paisatge circumdant, i amb accessos de qualitat. 

- OQP3. Una façana marítima de Sitges i Vilanova i la Geltrú ben conservada i gestionada, que mantingui el se valor 

escènic i històric i preservi la identitat paisatgística del cada lloc, formada per valors i elements de caràcter natural i 

cultural. 

- OQP. Uns paisatges que mantinguin en bon estat les restes megalítiques de primer ordre (la cova del Gegant) i altres 

elements patrimonials, antics i moderns (les “torres” d’estiueig del Terramar i de la Farola, l’antic autòdrom de Terramar, 

la capella barroca del Vinyet, les esglésies de Santa Maria de la Geltrú i Sant Antoni de Vilanova, l’ermita de  Sant 

Cristòfol, etc.). 

- OQP7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir la 

diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana del Garraf. 

 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 

Es transcriuen les Propostes de criteris i accions relacionats amb l’àmbit d’ordenació: 

- Promoure la integració de masies, ermites, esglésies i castells i fomentar l’oferta turística i l’enriquiment dels itineraris  

existents. Destaquen l’església del Vinyet  les ermites de Sant Joan i Gràcia, Cal impulsar iniciatives que vinculin els 

elements del patrimoni històric i arqueològic de principal interès i amb valor històric amb els itineraris paisatgístics, com 

a suplements pedagògics de la xarxa de recorreguts. 

- Preservar les fites més rellevants –com el castell de Ribes i els nuclis antics murats de Vilanova i la Geltrú- i evitar les 

construccions i infraestructures i, en general , les barreres visuals que impedeixin o dificultin considerablement la 

percepció de les vistes més interessants des de i cap a aquests. 

 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 

Es transcriuen les Propostes de criteris i accions relacionades amb l’ordenació dins amb l’àmbit de treball: 

- Procurar que les edificacions aïllades s’integrin amb l’entorn.  Partir de l’anàlisi de l’arquitectura pròpia de la zona i 

definir tipologies, volums, materials i colors que mantinguin una relació harmònica i coherent amb les edificacions 

tradicionals. 

- Mantenir la qualitat de les façanes marítimes dels assentaments històrics dels municipis de Sitges si Vilanova i la Geltrú.  

- Vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, per adaptar-los a les especificitats geomorfològiques, naturals i 

patrimonials del lloc. 

- Dedicar en el planejament urbanístic una atenció especial a altres miradors i itineraris locals accessibles, a aquells que 

es troben en els espais periurbans i també als camins de ronda.  
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EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER 

 

L’àmbit del Pla Especial es troba situat en sòl no urbanitzable costaner 1 (C1), Unitat Territorial de Regulació de sòl 

costaner UTR - C1 número 157, unitat que es troba delimitada per la línia del tren i el sector de sòl urbanitzable 

delimitat del Racó de Santa Llúcia, on es troben diversos assentaments i activitats, a l’est pel sòl urbà i al sud per la 

mar. El PDUSC destaca que és un àmbit fortament antropitzat, amb una platja protegida per espigons, passeig marítim i 

diverses construccions ocupant la primera línia. Els usos actuals d’aquesta UTR-C són els de restauració, hotel i 

habitatge, fortament fragmentat per les infraestructures que el travessen i pels usos que conté.  

Els valors paisatgístics i ambientals que destaca són la platja. 

 

 
Imatge 7. PDUSC. Unitat Territorial de Regulació de sòl costaner UTR - C1 número 157. Font: DTS - Pla Director 

Urbanístic Costener-1 

 

El PDUSC recomana, entre d’altres, aplicar criteris d’integració en el medi a les obres de rehabilitació de les 

construccions existents, impulsar la restauració i conservació dels sistemes naturals existents, el  control de les 

tanques perimetrals per raons de permeabilitat visual, la integració paisatgística i  de connectivitat  ecològica, 

ordenar els  accessos de la zona, tractament i adequació de marges de les infraestructures i dels camins rurals i 

control dels usos periurbans. 

La normativa d’aplicació relativa al PDUSC és la  relativa a la Modificació del Pla director urbanístic del sistema 

costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl 

urbanitzable delimitat sense pla parcial (PDUSC-2), relativa a la modificació i a la unificació de les normes 

urbanístiques d’ambdós instruments (DOGC número 6722 de 7 d’octubre de 2014). L’article 15 regula el règim. 

 

Article 15. Règim d’ús del sòl no urbanitzable. 

(...) 

2. El sòl urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1 i codi gràfic C1) se subjecta al règim d’ús següent: 

a) S’admeten els usos directament vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys, és a dir, els usos i les activitats 

agrícoles, ramaderes i forestals, així com aquelles construccions, edificacions i instal·lacions de nova implantació 

directament vinculades a les esmentades activitats pròpies del sòl no urbanitzable, inclòs l’habitatge familiar que 

estigui directament i justificadament associat a aquestes. 

Així  mateix  s’admet  la  reconstrucció  i   rehabilitació  de  masies  i  cases  rurals  que  estiguin incloses pel 

planejament urbanístic en el Catàleg  previst  a  l’article  50 .2  del  TRLUC per destinar-les a habitatge familiar, 

establiments de turisme rural en les modalitats i amb els requisits regulats per la legislació de turisme rural vigents a 

Catalunya, a activitats d’educació en  el  lleure  i  a  establiments  hotelers  amb  exclusió  de  la  modalitat  d ’hotel  

apartament. 

 

b) S’admeten les activitats o els equipaments d’interès públic que necessàriament s’hagin d’emplaçar en el medi rural 

previstos a l’apartat 4 de l’article 47 del TRLUC i es demostri que no és possible una ubicació alternativa en altres sòls 

no urbanitzables de menor nivell de protecció. 

En el cas que les activitats previstes a les lletres a) i b) de l’article esmentat, és a dir, les activitats col·lectives de 

caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i l’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, i els equipaments i 

serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans -, es vulguin ubicar dins de la franja de 500 metres de sòl NU-

C1, només seran admeses aquelles que s’hagin d’implantar necessàriament a la zona costanera per raó de la seva 

vinculació directa i funcional al mar o a la costa i als usos turístics. 

L’aplicació dels criteris restrictius esmentats en aquesta subcategoria de sòl no urbanitzable costaner 1, comporta 

la desestimació d’aquells projectes que lesionin o impedeixin la preservació dels valors i l’assoliment de les 

finalitats que l’article 1r d’aquestes Normes urbanístiques persegueix, respectivament, d’acord amb allò establert pels 

apartats 7 i 9 de l’article 47 de la Llei d’urbanisme. 

 

c) Per a l’autorització de les construccions i edificacions de nova planta, inclosos els hivernacles, a què es refereixen 

els apartats a) i b) del present article, caldrà elaborar un estudi paisatgístic que haurà d’ésser degudament informat 

per l’òrgan competent en matèria de paisatge. 

 

d) Pel que fa a l’explotació de recursos naturals mitjançant noves activitats extractives, solament s’admeten en els sòls 

d’aquesta subcategoria que estan fora de la franja de 500 metres definida a l’article 4 d’aquestes Normes, i 

sotmeses a la legislació sobre mesures addicionals de protecció dels espais naturals afectats per activitats 

extractives. 

 

e) No es permet la instal·lació de cartells de propaganda i altres elements similars llevat dels que serveixen 

exclusivament per a l’orientació, els quals seran establerts de manera que no afectin l’harmonia del paisatge. 

 

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. 
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h) No s‘admeten altres usos, obres, instal·lacions o construccions diferents dels específicament admesos dintre 

d’aquesta subcategoria de sòl no urbanitzable costaner, tant si són de primera implantació com si es tracta d’ampliació 

dels preexistents, sens perjudici del que s’estableix a les disposicions transitòries d’aquestes Normes, pel que fa al 

manteniment dels usos preexistents. 

 

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

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

 

b) S’admeten les activitats o els equipaments d’interès públic que necessàriament s’hagin d’emplaçar en el 

medi rural previstos a l’apartat 4 de l’article 47 i es demostri que no és possible una ubicació alternativa en 

altres sòls no urbanitzables de menor nivell de protecció. 

c) S’admeten les construccions i instal·lacions destinades a càmpings autoritzades pel planejament 

urbanístic general municipal, que exigeixen, en tot cas, la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic 

d’acord amb l’article 47.6.e) TRLUC. 

 

d) Pel que fa a l’explotació de recursos naturals mitjançant activitats extractives, s’ha d’aplicar la legislació 

sobre mesures addicionals de protecció dels espais naturals afectats per activitats extractives. 

 

4. En sòl no urbanitzable costaner 3 (clau NU-C3 i codi gràfic C3) li correspon el règim d’ús del sòl no urbanitzable 

regulat per la Llei d’urbanisme i pel corresponent planejament urbanístic general municipal. 

 

5. Correspon al Planejament urbanístic general municipal, bé directament o a través de Plans especials, la concreció, 

regulació i desenvolupament dels usos i activitats admesos pel MTRPDUSC en cada subcategoria de sòl no 

urbanitzable costaner, amb subjecció a les determinacions d’aquest Pla i en coherència amb els objectius establerts a 

l’article 1 d’aquestes Normes. 

 

 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 

 

La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana fou aprovada el 29 de juny de 2001 per part de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 

El Pla General d’Ordenació classifica l’àmbit d’ordenació com a sòl no urbanitzable, qualificat en clau 22, sòl 

de protecció arquitectònica i paisatgística. De forma general, les normes urbanístiques del PGOU regulen el 

règim d’usos del sòl no urbanitzable en el capítol segon de les NNUU del PGOU. 

 

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

 

1. Dels usos definits a l'art. 33 de les presents NN.UU. queden prohibits en sòl no urbanitzable els 

següents: 

- Habitatge en la seva modalitat plurifamiliar. 

- Hoteler    i    restauració ,    només    s’admetrà    mitjança t    Pla    Especia l    en edificis catalogats en raó de la seva 

protecció i amb capacitat per a ser adequats a aquests usos, i justificant-ne  l’interès  i  l a  necessitat . Sense 

necessitat de Pla Especial, a la clau 23 s’admeten albergs de caràcter  social  per  al  desenvolupament  d’activitats,  

cases  de  colònies  i  instal·lacions  de  turisme  rural,  sempre  en  edificis  existents  i/o possible ampliació dels 

mateixos, si resulta autoritzada per la regulació de la respectiva zona. 

- Comercial 

- Industrial 

- Magatzems, excepte agrícoles 

- Oficines, 

- Garatges oberts al públic 

- Estacions de servei, excepte si se situen enfront de carreteres amb les condicions de cessió i urbanització 

de les infraestructures necessàries i en compliment de la normativa sectorial corresponent.  

- Tots els usos no definits expressament com a compatibles. 

 

2. Són usos compatibles: 

- Habitatge unifamiliar 

- Residència mòbil. Limitat exclusivament a l’ús de càmping 

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

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

- Docent de titularitat pública 

- Esportiu 

- recreatiu 

- Socio-cultural 

- Religiós 

 

 

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

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

regulen segons el següent quadre: 
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(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’est de 

la carretera de Vilafranca. 

 

Els articles 273 i 274 defineixen i regulen el règim de la zona de protecció arquitectònic - paisatgística 

(clau 22). 

SECCIÓ V. Zona de protecció Arquitectònico-Paisatgística (Clau 22) Article 273. 

Definició 

Comprèn els sòls no urbanitzables que per incloure edificacions rurals de certa entitat i 

elevat interès arquitectònic han de ser objecte d'una protecció integral, tant de l'edificació 

existent, com dels seus entorns immediats, per evitar actuacions que puguin perjudicar els seus 

valors arquitectònics i naturals. 

Article 274. Règim urbanístic 

 

1. Mentre es mantinguin les actuals condicions: 
 

a) No es permetrà en absolut l'edificació en aquestes àrees. Només s'autoritzaran aquells 

elements que complementin l'actual ús agrícola que es pugui donar en la finca, o bé els autoritzats 

a 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 traves de Pla Especial serà possible la introducció de nous usos de caràcter privat   que   
resulti n   compatibles  amb   l a   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. 

 

 

 

 
Imatge 8 . Classificació del sòl. Sòl no urbanitzable - Plànol 2. PGOU. 
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Imatge 9 . Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació - Plànol E. PGOU 

 

PLA ESPECIAL I CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC I NATURAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Aprovat definitivament el 25 de març de 1987, té com a objectiu determinar les obres d’arquitectura, els monuments 

i mobles urbans, els espais urbans i els conjunts urbanístics objecte de protecció; estableix les respectives àrees de 

protecció, les categories d’aquesta i les propostes d’actuació i estableix el programa d’actuació d’acord amb aquests 

objectius i amb les possibilitats econòmic-financeres tant del sector públic com del sector privat. 

 

El Xalet del Nin està inclòs en el Catàleg llistat com a fitxa A-109 (s’adjunta en l’annex 1), com a obra d’arquitectura, 

protegint-se el volum de l’edifici principal, la coberta i les façanes. De l’espai exterior es protegeix l’organització, la 

vegetació i el tancament. 

 

PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES I CASES EN SÒL NO URBANITZABLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Publicat al DOGC núm 7098, de 13 d’abril de 2016, és un document normatiu que determina una protecció física i els 

mecanismes d’intervenció a totes les masies i cases rurals seleccionades. 

 

El Catàleg inclou el Xalet del Nin, a la fitxa “N1 XALET DEL NIN” (s’adjunta en l’annex 2), 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. Aquesta fitxa també incorpora les previsions d’acord amb la regulació del règim 

d’usos del sòl no urbanitzable costaner segons disposa la normativa del Pla Director Urbanístic del Sistema 

Costaner, aprovat definitivament en data 25 de maig de 2005 (DOGC número 4407, de 16 de juny de 2005) pel que fa 

a la formulació dels estudis paisatgístics. 

 

 

 
Imatge 10. Plànol A1 Classificació (detall). Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable 

 

 AVALUACIÓ DEL POSSIBLES EFECTES SOBRE EL MEDI AMBIENT4.  

RELLEU 

El Xalet del Nin es situa sobre un turó calcari. La finca està envoltada per un recinte emmurallat, format per les antigues 

muralles de fortificacions prèvies a l’edificació actual, de 4 a 5 m d'alçada en la zona del passeig costaner entre les 

platges de Sant Gervasi i Ribes Roges. La part rocosa del turó limita al mar d'una manera natural, destacant entre el perfil 

de la línia del cel i el perfil costaner. 

 

Aquest turó s'eleva 16 m sobre el nivell de la mar i, a la vista del plànol clinomètric, està seccionat per la via del tren al 

límit nord-oest de l’àmbit del PEU. El límit sud-oest el forma un pendent una mica més suau, mentre que el nord-est 

presenta una diferència de cotes molt més marcada i un pendent més elevat. El límit sud-est limita amb el passeig 

marítim, situat sobre un penya-segat sota el qual es troben les platges. 

 

Dins de la finca hi han petites diferències de cota que es salven mitjançant bancals a les zones enjardinades i rampes. 
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Imatge 11. Plànol clinomètric Font: Bases cartogràfiques del DTES. (Annex 4) 

 

BIODIVERSITAT: VEGETACIÓ I FAUNA. HIC. FUNCIONALITAT ECOLÒGICA 

Biodiversitat 

Des del punt de vista de la biodiversitat, l’àmbit d’ordenació correspon a un jardí que ha passat diferents etapes en les 

que el manteniment o la falta d’ell pot haver generat estadis amb diferent interès per a la vegetació i la fauna. 

Actualment, el jardí té un aspecte molt cuidat com es pot veure en les imatges que s’adjunten. Aquest aspecte és degut 

al desenvolupament del Projecte d’ordenació, millora dels espais enjardinats i la integració al paisatge del Xalet del Nin 

(març 2014). Segons s’indica en la memòria d’aquest projecte, l’aspecte que tenia l’espai exterior era el d’un emboscat, 

degut a l’abandonament. En aquest moment  es fa un recompte de les espècies existents que a continuació s’indiquen:  

Arbres: Cupressus macrocarpa, C: sempervirens, C. arizonica glauca, Olea europaea, Phoenix canariensis, P. dactylífera, 

Tipuana tipu, Eleagnus angustifolia, Pinus pinea. 

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

pictum. 

Crasses: Agave ferox, A. americana glauca 

Entapissants i enfiladisses: Hedera helix, Cynodon dactylon  

En aquest mateix projecte també es treballa l’exterior més immediat del recinte emmurallat del Xalet del Nin. 

En el mateix treball es destaca la presència d’espècies pròpies del lloc i en concret la presència d’exemplars del margalló 

que explícitament es volen conservar 

 

En l’annex 3 d’aquest document es presenta el plànol de plantació del projecte de 2014. S’enumeren a continuació les 

espècies presents a aquest projecte (incloent arbres, arbustos i entapissants): 

 

Acanthus mollis  Euphorbia myrsinites Nandina domestica ‘Richmond’ 

Agapanthus ‘Streamline’ Frankenia laevis Nassella tenuissima 

Agapanthus praecox Gaura lindheimeri Ophiopogon japonicus 

Asphodelus fistolosus Grevillea ‘Scarlet’ 
Ophiopogon planiscapus 

‘Nigrescens’ 

Asteriscus maritimus Iris germanica Pennisetum setaceum ‘Rubrum’ 

Bulbine frutescens Kniphofia uvaria Phlomis fruticosa 

Bupleurum fruticosum Lagerstroemia indica Phormium tenax ‘Purpureum’ 

Callistemon ‘Red Rochet’ Lavandula angustifolia Pistacea lentiscus 

Carex buchananii ‘Red Rooster’ Lippia nodiflora Rosmarinus postratus 

Cistus x pulverulentus Liriope muscari ‘Big Blue’ Salvia microphylla 

Dymondia margaretae Miscanthus sinensis ‘Adagio’ Salvia microphylla ‘Royal Bumble’ 

Equisetum giganteum Myrtus communis Vinca major 

Erigeron karvinskianus Myrtus communis ‘Tarentina’ Vitex agnus-castus ‘Latifolia’ 

 

 

 
Imatge 12. Jardí del Xalet del Nin. 
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Imatges 13 i 14. Jardí del Xalet del Nin. 

 

Tot i l’ordre en la composició pel que fa a la vegetació que estableix el projecte, destaquen agrupacions d’espècies com 

els tamarius, els pins o els margallons que potencialment tenen la capacitat d’atraure espècies de fauna antropòfila, 

principalment ocells com ara el tudó, les mallerengues, la cotxa fumada, la cuereta, el tallarol capnegre, tallarol de 

casquet, la garsa, el pardal, el gafarró, el pinsà, la puput o el picot verd, etc. en diferents moments de l’any. La presència 

del bosquet de pins en la part posterior de l’edificació, i la condició del seu entorn bastant forestat pot facilitar també la 

presència d’esquirols. Vinculat a l’edificació principalment pot viure el dragó comú. Dels grup dels invertebrats és 

possible la presència d’alguna papallona com ara l’atlanta atreta per les floracions. 

 

L’entorn de l’àmbit d’ordenació està marcat d’una banda per la presència de la platja de Sant Gervasi, bastant 

antropitzada i, a l’altra banda de la via del tren,  per un espai forestal, una pineda força gran de pi pinyer (Pinus pinea) i 

uns camps agrícoles abandonats, un d’ells en un estat successional força avançat cap el matollar (tal i com pot veure’s en 

la imatge aèria). 

 

Respecte a la fauna, l’àmbit d’estudi presenta unes característiques molt específiques d’aïllament per a la fauna 

terrestre: 

- La existència de la via de ferrocarril al límit nord-oest 

- Els elevats murs que envolten tota la propietat. 

 

No obstant això, podrien aparèixer algunes espècies silvestres amb certes característiques i adaptacions: aquelles que 

poden enfilar-se, les que hi caben entre els barrots de les portes d’accés a la propietat i aquelles que tenen una 

tolerància més o menys elevada als espais antropitzats. A més, també podran estar presents diferents espècies d'aus i 

d’altra fauna voladora, com ratpenats i insectes. 

 

A continuació es mostra una taula en la qual es llisten aquelles espècies de fauna de l’entorn que hi ha possibilitat de que 

puguin interactuar amb l’àmbit objecte del PEU. 

 

Nom científic Nom català Estatus a Cat
1
 

Libro 

Rojo 

Directiva 

Aus
2
 

Conveni 

Berna
3
 

Invertebrats 

Anthophila floricola  K K   

Callophrys spp.  K K   

Iberodorcadion spp.  K K   

Niphona picticornis  K K   

Aus 

Apus apus subsp. apus Falciot negre NA NA  lll 

Carduelis carduelis  Cadernera NA NA  ll 

Carduelis chloris  Verdum NA NA  ll 

Certhia brachydactyla  Raspinell comú NA NA l ll 

Lullula arborea Cotoliu NA NA l lll 

Motacilla alba  Cuereta blanca NA NA  ll 

Parus ater Mallerenga petita NA NA l ll 

Passer domesticus  Pardal NA NA   

Petronia petronia Pardal roquer 
NA (En 

expansió) 
NA  ll 

Pica pica  Garsa NA NA ll  

Regulus ignicapilla Bruel NA NA  ll 

Serinus serinus  Gafarró NA NA  ll 

Streptopelia turtur  Tórtora  
NA  (En 

recessió) 
V ll lll 

Sturnus vulgaris  Estornell vulgar 
NA (En 

expansió) 
NA ll  

Sylvia melanocephala  Tallarol capnegre NA NA  ll 

Sylvia undata Tallareta cuallarga  NA NA l ll 

                                                                 
1
 Significat de les categories: (E) En perill: Tàxons en perill d’extinció la supervivència dels quals és improbable si els factors causals continuen 

actuant. (V) Vulnerable: Tàxons que entrarien en la categoria "En perill" en un futur pròxim si els factors causals continuessin actuant. (R) Rara: 
Tàxons amb poblacions petites, que sense pertànyer a les categories anteriors, tenen risc. (I) Indeterminada: Tàxons que se sap que pertanyen a 
una de les categories E, V o R, però dels quals no existeix informació suficient per a decidir quina és l’apropiada. (K) Insuficientment coneguda. 
(NA) No amenaçada. Tàxons que no presenten amenaces evidents. A la pràctica, les categories E i V poden incloure temporalment tàxons amb 
poblacions que comencen a recuperar-se a conseqüència de mesures de conservació, però la recuperació dels quals és encara insuficient per 
justificar el trasllat a una altra categoria. En cursiva, categoria segons l’Atlas d’Ocells Nidificants de Catalunya. 
2
 Directiva 2009/147/CE, referent a la Conservació de les Aus Silvestres. Annex I: Taxons que han de ser objecte de mesures de conservació del 

seu hàbitat. Annex II: Espècies que es poden caçar amb restriccions. Annex III Espècies que poden comercialitzar-se amb restriccions. 
3
 II: Espècies de la fauna estrictament protegides, III: Espècies de la fauna protegides: es poden caçar, però amb regulació i veda.  
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Turdus merula  Merla NA NA  lll 

Upupa epops  Puput NA NA  lll 

Rèptils 

Hemidactylus turcicus  Dragonet NA NA  lll 

Hemorrhois hipocrepis Colobra de ferradura NA NA  lll 

Lacerta lepida Llangardaix ocel·lat NA NA  ll 

Malpolon monspessulanus Colobra bastarda NA NA  lll 

Podarcis hispanica Sargantana ibèrica NA NA  lll 

Psammodromus algirus Sargantana cuallarga NA NA  lll 

Testudo hermannii Tortuga mediterrània E E  ll 

Mamífers 

Eptesicus serotinus 
Ratpenat bru dels 

graners 
NA K  II 

Genetta genetta Geneta NA NA   

Myotis blythii Ratpenat de musell agut NA V  ll 

Myotis myotis Ratpenat de musell llarg NA V  ll 

Myotis nattereri Ratpenat Natterer NA I  II 

Pipistrellus pygmaeus Ratpenat soprano NA NA  II 

Plecotus austriacus Ratpenat orellut NA I  II 

Rattus norvegicus Rata comuna NA NA   

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Ratpenat de ferradura 

gros 
NA V  ll 

Rhinolophus hipposideros 
Ratpenat de ferradura 

petit 
V V  II 

Sciurus vulgaris Esquirol NA NA  lll 

 

La cartografia consultada situa, dins l’àmbit, un hàbitat d’interès comunitari (HIC), com són els ‘Penya-segats de les 

costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques’. Però, a la visita vam 

veure que no hi ha cap rastre d’elements compositius d’aquest HIC dins l’àmbit. De fet, només vam trobar ensopegueres 

i vegetació relacionada amb el HIC als penya-segats al costat oposat al mur de la propietat. Aquest es troba molt alterat 

per l’elevada antropització de la zona, principalment a la zona més oriental des de l’espigó. 

 

A més, a l’altre costat de la via del tren Barcelona-Tarragona es desenvolupa l’HIC ‘Pinedes mediterrànies’. Aquest no té 

representació dins l’àmbit del PEU, però hi ha elements relacionats amb l’HIC en els jardins del Xalet del Nin, com són els 

pins i els margallons. 

 

 
Imatge 15. Hàbitats d’Interès Comunitari. Font: Bases cartogràfiques del DTES. (Annex 4) 

 

 

Funcionalitat ecològica 

 

Des del punt de vista de la funcionalitat ecològica, el sector d’ordenació no s’inclou en cap àrea identificada com un 

espai d’importància per a la connectivitat. No obstant, la seva posició en relació a l’entorn forestal i a la platja (tot i ser 

un espai força antropitzat) i el tractament vegetal donat en el disseny del jardí, així com la seva mida, considerem que té 

un paper ecològic rellevant com a hàbitat d’espècies que gaudeixen de l’entorn seminatural i hi troben refugi i aliment. 
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Imatge 16. PTM Barcelona. Plànol proposta Espais Oberts 

 

 

 

 

Paisatge 

 

El Xalet del Nin és una edificació vinculada a la història del municipi de Vilanova i la Geltrú, pel que ja forma part de 

l’imaginari de la població. Això és degut a la seva posició estratègica davant la mar, sobre un turó on domina la vista 

sobre l'horitzó marí. Aquesta singularitat suposa que l’esmentada elevació hagi estat colonitzat des de, segons es té 

constància, l'època ibero-romana. 

 

L'objectiu general del PEU és implementar l’ús de restauració, hoteler i educació en el lleure al Xalet del Nin, mantenint 

expressament els elements de l’entorn com a valors propis d’aquest recinte, d’acord amb els objectius del Pla Especial i 

Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable.  

 

El Xalet del Nin, també anomenat de Miramar, es situa encimbellat en un turó a la costa de Vilanova i la Geltrú, a tocar 

de la platja i el passeig marítim de la vila. En una localització privilegiada amb vistes al mar, alhora forma part del perfil 

visual que caracteritza la costa vilanovina. 

Es tracta d'un xalet de principis de segle, ben conservat, rodejat d'un ampli jardí amb una pineda vinculada a un hàbitat 

d'interès comunitari. Hi destaca la presència de varies especies com el margalló, el tamariu i varis grans xiprers. 

 

Des del PEU es potència la protecció de la volumetria exterior i els elements catalogats d’aquest espai, integrant la 

proposta en els espais i l’entorn ja existent, a la vegada que esdevé una oportunitat també per donar resposta a la 

preservació de la finca i l’entorn. 

 

La protecció es garanteix a través de l’ordenació de l’àmbit en diverses àrees mitjançant l'establiment d'una sèrie de 

condicions i de prohibicions encaminades a mantenir la fisonomia del lloc preservant els elements naturals, paisatgístics i 

d'arquitectura de l'indret.  

 

La documentació del Pla Especial Urbanístic, incorpora un EIIP que ha estat redactat pel mateix equip que el present 

DAE.  

Els criteris establerts i les mesures proposades en el EIIP persegueixen afavorir, garantir i facilitar el compliment dels 

objectius de protecció paisatgística establerts per tal de mantenir els valors del lloc i es basen en tres criteris: no alterar 

substancialment el perfil de l'àmbit, respectant la imatge actual dels elements dominants del lloc i la configuració dels 

elements visibles des de l'exterior, integrar l’activitat hotelera dintre del marc paisatgístic de l’entorn, mantenint la 

imatge morfològica i cromàtica existent, integrar els elements construïts i les instal·lacions al paisatge del lloc. 

 

QUALITAT DE L’AIRE 

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va ser creada per la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, definida per l’Ordre de 20 de juny de 1986. En aquesta llei es defineixen unes Zones de Qualitat de l’Aire 

(ZQA), com a àrees del territori amb una qualitat de l’aire similar. La xarxa, adscrita administrativament al Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és un sistema de detecció dels nivells d’immissió dels 

principals contaminants determinats per l'esmentada llei.  

 

Així doncs, el territori català s’ha dividit en ZQA equivalent. Segons el document de delimitació d’aquestes ZQA, el 

municipi d'Alella està inclòs a la ZQA 3, Penedès-Garraf.  

 

Segons l'anuari, per a l'any 2017, de La qualitat de l'aire a Catalunya, ‘El Valor Objectiu de Protecció de la Vegetació 

estableix que l’índex AOT40 no podrà superar els 18.000 μg/m
3
·h de mitjana en un període de 5 anys, calculat a partir de 
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dades horàries de maig a juliol. Durant el període 2013-2017 el VOPV s’ha superat en 21 dels 34 punts de mesurament 

on és aplicable.’, i ha sigut superat a aquesta ZQA. 

 

Pels demés indicadors, la ZQA 3 compleix tots els objectius de qualitat de l'aire plantejats al document. 

 

IMPACTE SONOR 

En base a la llei 16/2002, de Protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han d’aprovar una ordenança 

que incorpori els diferents aspectes i han d’elaborar els mapes de capacitat acústica, segons els nivells d’immissió dels 

emissors acústics que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població, i, si s’escau, les zones del medi natural, 

per establir després els objectius de qualitat. 

En aquests mapes el territori es delimita en les zones de la taula que segueix, i considera que la Zona A és aquella que 

comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll, la Zona B la que comprèn els sectors 

del territori que admeten una percepció mitjana del soroll, i la Zona C la que comprèn els sectors del territori que 

admeten una percepció elevada del soroll: 

 

 

 

Zona 

 A B C 

LAr <60 <65 <70 

Sensibilitat acústica alta moderada baixa 

 

Per una altra banda, i considerant les relacions de veïnatge en l’ambient exterior, la llei estableix uns nivells d’immissió, 

d’aplicació quan la contaminació acústica prové d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre 

receptor. Els valors límit d’immissió són d’aplicació a tot el que es faci nou a partir de l’entrada en vigor de la llei, l’11 

d’octubre del 2002: 

 

Zona de 

sensibilitat 

Valor límit 

d'immissió 

Lar, en dB(A) 

Valor d'atenció 

Lar, en dB(A) 

 Dia Nit Dia Nit 

A 60 50 65 60 

B 65 55 68 63 

C 70 60 75 70 

 

El mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament l’octubre de 2010, identifica els 

carrers perimetrals a l’àmbit d’ordenació amb la categoria de zona B1, sensibilitat acústica moderada. 

 

 

 
Imatge 17. Mapa de sensibilitat acústica. Font: web Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

IMPACTE LUMÍNIC 

La il·luminació artificial pot produir l’anomenada contaminació lluminosa, que es pot definir com l'emissió de flux 

lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les 

activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums.  

 

En aquest sentit, i amb la finalitat d’eliminar la il·luminació excedent, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Posteriorment, el 

Decret 190/2015, de 25 d’agost, desplega la Llei 6/2001.  

 

El Decret regula els aspectes referents a la zonificació de Catalunya segons la protecció del territori a la contaminació 

lluminosa, determina les característiques de les instal·lacions i dels aparells d'il·luminació en funció de les zones de 

protecció en què estan ubicats, i regula el funcionament de l'enllumenat en els aspectes: estacional, horari, 

manteniment i d'adequació de la il·luminació existent. 

 

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, a Catalunya es consideren quatre zones en 

funció de la seva protecció a la contaminació lluminosa. El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor 

protecció serà per a les E4. En base a les quatre zones concretades, en funció de la seva protecció a la contaminació 

lluminosa, al DTES es pot trobar el Mapa de la protecció a la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat l’any 2007. 

 

El Xalet del Nin es troba inclòs en una zona E2 de protecció envers la contaminació lluminosa, i limita directament amb 

una zona E3 al seu costat nord-oriental, aquesta última de menor protecció. 

  

Les zones E2 corresponen a sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de protecció especial o 

d’una àrea de la Xarxa Natura; les zones E3 són àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o 

urbanitzable. 
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El Decret 190/2015, de 25 d'agost, té com a objectiu regular els sistemes d'il·luminació exterior, i els d'il·luminació 

interior en relació amb l'afectació a l'exterior, per protegir el medi a la nit, mantenir al màxim possible la claror natural 

del cel, evitar la contaminació lumínica i prevenir els efectes nocius sobre els espais naturals i l'entorn urbà, i millorar 

l'eficiència energètica de la il·luminació artificial per tal de promoure l'estalvi d'energia i de recursos naturals. 

 

En horari vespertí, que comprèn des de la posta del sol fins que s'inicia l'horari nocturn, y en horari nocturn, que s'inicia a 

les 22 hores i finalitza amb la sortida del sol a la zona E2, la il·luminació exterior s'ha de dissenyar per tal que previngui la 

contaminació lumínica i s'afavoreixi l'estalvi i l'aprofitament d'energia. Això s'aconsegueix si s'adequa la quantitat de 

llum a les necessitats i temps de l'activitat que es vol desenvolupar; es dirigeix la llum només a les àrees que cal 

il·luminar, mai al cel; es procura la utilització de llums d'alta eficàcia lluminosa que emetin principalment a la zona de 

l'espectre visible de longitud d'ona llarga; i un programa de manteniment que ha de preveure la conservació de les llums 

i de les lluminàries. Llavors, en horari nocturn s’ha de reduir la il·luminació i mantenir-se, únicament, a la zona d'accés, 

en els sanitaris i als vials interiors, al mínim que permeti la circulació de vianants.  

 

 
Imatge 18.  Mapa de zonificació Protecció lluminosa. Font: Bases digitals del DTES. (Annex 4) 

 

Segons diu la memòria del PEU, ‘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.’ 

 

ENERGIA 

El centre ha de promoure l’estalvi i l’eficiència energètica en les seves instal·lacions. Per aquesta raó és recomanable 

reduir el consum d'energia procedent de combustibles fòssils (i, per tant, les emissions) i combinar-la amb la producció 

in situ a través de fonts d'energia renovables, per a la il·luminació i l’aigua calenta sanitària (ACS). 

 

A més, s’haurà de complir el RD 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica en 

les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 

Pel que fa al càlcul de la demanda d’energia a l’habitatge, s’han considerat els últims consums mitjans disponibles per 

llar a Catalunya (2015). Aquest suposaria un total de 2552,10 kWh/any. Per tant, per a l’àmbit de planejament, en relació 

a l’habitatge seria 20.416,80 kWh/any.  

 

Per al càlcul de la demanda de gas a l’habitatge, s’han considerat els últims consums mitjans disponibles per llar a 

Catalunya (2015). Aquest suposaria un total de 328,70 kWh/any. Per tant, per a l’àmbit de planejament, en relació a 

l’habitatge, seria de 2.629,60 kWh/any. 

 

Tots els càlculs es van fer per una ocupació màxima del 100% durant tot l’any, fet que no es correspon amb la realitat 

d’ocupació hotelera al litoral. No obstant això, com que es preveu la celebració d’esdeveniments a l’àmbit del PEU, es 

considera que els consums derivats queden inclosos en el càlcul.  

 

Per últim, s’haurà d‘acomplir el RD 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica 

en les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. Aquest 

complementa la indicació del POUM d'incorporar sistemes de captació d'energia sostenible a les edificacions existents o 

de nova construcció. 

 

AIGUA 

Abastament i gestió de l’aigua 

 

Pel que fa al proveïment d’aigua el realitzarà el servei municipal d'abastament d'aigua (Companyia d'Aigües de Vilanova i 

la Geltrú), en principi sense complement d'un altre sistema d'abastament. 

 

La taula que es mostra a continuació és una estimació de la demanda d’aigua (dades de consums segons les estimacions 

que inclou l’ACA en aquest tipus de documents i considerat que en aquest tipus es consideren 3 hostes per habitació): 

 

Sistema Consum (m
3
/any) 

Zones verdes 767,45 

Habitatge 1.752,00 

TOTAL 2.519,45 

 

 

Sanejament 

 

El sanejament del municipi de Vilanova i la Geltrú s’emmarca, com el de la totalitat de municipis de Catalunya, en el Pla 

de sanejament de Catalunya (Resolució de 21 de juny de 1996), desenvolupat pel Programa de sanejament d'aigües 

residuals urbanes 2005 (PSARU). 

 

El municipi disposa de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), a la que dóna nom, i que té un cabal de disseny 

de 25.500 m3/dia, amb una població de 153.000 habitants equivalents. Al 2012, sanejava a una població de 99.205 

habitants equivalents, segons dades de l’Urban Waste Water Treatment Directive. 
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S’estima que la generació d’aigües residuals es correspon con el 70% de l’aigua subministrada per a cadascú dels usos, el 

que es resumeix en la taula següent: 

 

 

 

Sistema Consum (m
3
/any) 

Zones verdes 537,22 

Habitatge 1.226,40 

TOTAL 1.763,62 

RESIDUS 

Construcció 

 

La gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos d’execució material de treballs de construcció, 

excavació i processos de desmantellament i enderroc d’edificis i instal·lacions, s’haurà de dur a terme d’acord amb les 

determinacions del Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció, i de la corresponent ordenança municipal.  

 

En cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra, la sol·licitud de llicència municipal per a l’enderroc, l’excavació, la 

reforma o rehabilitació i la construcció d’obra nova s’ha d’acompanyar d’un document que avaluï els volums i les 

característiques dels residus que s’originaran i d'un contracte amb un gestor de residus autoritzat per l'Agència de 

Residus de Catalunya que n'acrediti el destí i respongui de la seva gestió.  

 

Urbans 

 

En matèria de residus urbans, el pla ha d'aplicar les directrius contingudes en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

 

S’estima que hi hagi una producció de residus a la zona d’aproximadament 11.826,00 kg/any, sense tenir en compte 

aquells que es produiran, directa i indirectament, per els treballadors. Aquest es degut a que l’Oficina Catalana de Canvi 

Climàtic estima que es produeixen 1,35 kg de residus al dia i per persona. 

 

Actualment, la recollida selectiva al municipi ofereix les següents xifres, segons dades del Registre de residus municipals 

de l'Agència de Residus de Catalunya en la seva última actualització disponible a l’IDESCAT (2016): Orgànic 20,31%; Paper 

i cartó 18,59; Vidre 1,44%; Envasos 8,92; Resta 50,74%. 

 

Les actuacions de nova urbanització hauran de preveure en els edificis d’habitatges i d’oficines, en els comerços, els 

tallers i altres establiments, espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva de residus i, en general, les operacions 

de gestió descrites en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora dels 

residus. 

 

Tots els càlculs es van fer per una ocupació màxima del 100% durant tot l’any, fet que no es correspon amb la realitat 

d’ocupació hotelera al litoral. No obstant això, com que es preveu la celebració d’esdeveniments a l’àmbit del PEU, es 

considera que els residus generats derivats queden inclosos en el càlcul.  

MOBILITAT 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada estableix una sèrie 

de paràmetres que en permetin calcular el nombre de desplaçaments en funció del sostre construït: 10 viatges/m
2
 de 

sostre per a l’ús residencial. Aquest nombre de desplaçaments és el que es va utilitzar a l’Estudi d’avaluació de la 

mobilitat generada, adjunt a la memòria del PEU. 

 

El document estima 81 viatges generats al dia, el que fa 29.565 viatges a l’any. A més, preveu una àrea d’aparcaments 

per a 16 bicicletes, 4 motocicletes i 8 turismes. 

 

CANVI CLIMÀTIC 

El càlcul de les emissions s’ha fet seguint les directrius i paràmetres de la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) (versió actualitzada, 2018) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
 
Per al càlcul de les emissions generades s’han tingut en compte els següents factors: 

- Consum d’aigua (distribució i sanejament inclosos): 395 g CO2 eq/m3 aigua 

- Gestió de residus amb recollida selectiva: 30,5 g CO2 eq/kg residu el vidre; 120,09 g CO2 eq/kg residu els 

envasos; 56,41 g CO2 eq/kg residu paper i cartó; 362,77 g CO2 eq/kg residu matèria orgànica; i 640,91 g CO2 

eq/kg residus resta de residus. 

- Consum d’energia (mix elèctric i gas natural): 392 g CO2 eq/kWh; 2,15 kg CO2 eq/m
3
. 

- Mobilitat generada (considerant que la meitat dels vehicles seran Gasolina 1,4-2,0 l i l’altra meitat dièsel 1,4-2,0 

l, per a una distància màxima recorreguda dins el municipi de 3,5 km en medi urbà i 9 km en medi interurbà): 

231,15 g CO2 eq/km i 204,37 g CO2 eq/km de motors de gasolina i dièsel, respectivament, en medi urbà 

(velocitat de 21 km/h); 153,55 g CO2 eq/km i 146,37 g CO2 eq/km de motors de gasolina i dièsel, respectivament, 

en medi interurbà (velocitat de 102 km/h). 

Quadre Emissions  

 Emissions (t CO2 eq/any) 

Sistema Consum d’aigua Gestió de residus  Consum elèctric Consum gas Mobilitat 

Zones verdes 0,30 
4,97 8,00 5,65 62,36 

Habitatge 0,69 

TOTAL 1,00 4,97 13,66 62,36 

 
En total, les emissions de CO2 eq sumen 81,98 tones. 
 

RISCOS 

Incendi 

 

Per elaborar aquest apartat s'han consultat les bases cartogràfiques d’Incendis (2000-2016), elaborades pel DTES, en la 

qual es reuneixen tots els Incendis forestals ocorreguts durant aquest període. Aquesta delimitació de les zones 

cremades per incendis forestals ha estat obtingudes mitjançant el tractament d'imatges satèl·lit, en el marc del conveni 
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entre el Departament de Medi Ambient i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La següent figura mostra la 

superfície que ha patit algun incendi en el període esmentat, però no el potencial risc d'incendi a l'actualitat. 

 

És per aquesta raó que també s'ha consultat el Mapa de perill bàsic d'incendi forestal (2002), que defineix un estat del 

territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en que s’hi pot produir el perill d'incendi, elaborat pel DTES; i el Mapa 

de perill estructural (risc estàtic). El primer està realitzat en base a la integració dels mapes corresponents als factors que 

intervenen en el perill d'incendi forestal, essent aquests el perill d'ignició (facilitat que s’iniciï un incendi forestal) i el 

perill de propagació (facilitat amb què es pot expandir). 

 

A la figura següent es mostra un detall del mapa esmentat anteriorment, adaptat a l’escala adequada a l’àmbit d’estudi i 

a la realitat de les condicions del lloc: 

 

 
Imatge 19. Perill bàsic d’incendi. Font: Bases digitals del DTES. (Annex 4) 

 

En base a aquest mapa, es considera que la major part de l’àmbit s’ubica en zona de risc baix d’incendi, a excepció d’una 

àrea al sector nord, on encara es conserva la pineda, on el rics és alt. 

 

Inundabilitat 

 

Havent consultat les bases cartogràfiques disponibles a l'ACA, s'ha constatat que no hi ha cap un risc d'inundació que 

afecti a l’àmbit objecte del PEU. 

 
Imatge 20. Inundabilitat. Font: Bases digitals del DTES. (Annex 4) 

 

Transport de mercaderies perilloses 

 

S’ha consultat el Mapa de protecció civil de Catalunya, elaborat per la Direcció General de Protecció Civil, que no indica 

cap perill vinculat a les infraestructures de transport en relació a l’àmbit d’estudi. 
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5. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS 

En els següents subapartats s’incorporen els objectius ambientals que es proposen des d’aquest DAE: 
 
Objectiu 1. Integrar paisatgísticament l’actuació atenent els principals valors i trets paisatgístics que caracteritzen 
l’àmbit de la proposta 

- Evitar la transformació total de la tipologia i estructura del jardí. 

- Evitar introduir elements que limitin les visuals sobre l’edificació existent i el jardí des de totes les perspectives. 

- Integrar les noves actuacions, especialment l’aparcament previst a la pineda de pi blanc, a les característiques 
de l’entorn. 

- Recuperar els exemplars arboris i arbustius que, després de les actuacions, morin o quedin en mal estat. 

- Minimitzar l’impacte paisatgístic de l’activitat, específicament des dels principals punts d’observació. 

- Acomplir les determinacions del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
Objectiu 2. Mantenir i potenciar l’estat naturalitzat de l’àmbit en detriment de promoure instal·lacions, usos i 
ocupacions de caràcter antròpic 

- Preservar la pineda de pi blanc i nodrir-la amb espècies pròpies de l’HIC ‘Pinedes mediterrànies’. 

- Realitzar tasques de manteniment del jardí per tal que preservi el seu bon estat.  

- Mantenir la  imatge actual del jardí frontal i, si és necessari, substituir espècies de requeriments hídrics elevats 
por espècies xerofítiques autòctones, en relació amb l’entorn.  

- Mantenir la superfície permeable de sòl.  

- Adoptar les mesures de prevenció en front d’incendis forestals establertes per la normativa sectorial vigent 
(disponibilitat d’hidrants, condicions d’entorn i accessibilitat, etc.). 

 
Objectiu 3. Minimitzar la contribució de la proposta sobre les emissions de gasos amb efecte hivernacle i reduir la 
vulnerabilitat front els impactes del canvi climàtic 

- Implantar un model que minimitzi l’ús del vehicle privat, limitant el nombre de places d’aparcament i fomentant 
l’ús de modes de transport més sostenibles. 

- Instal·lar, en la mesura de lo possible, carregadors per a vehicles elèctrics, oferint una alternativa al vehicle de 
motor per combustió. 

- Minimitzar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle derivats del desenvolupament de l’activitat. 

- Detallar el conjunt de mesures de mitigació de CO
2
. 

- Donar compliment al Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07. 

- Implantar un sistema de generació d’energia a partir de fonts renovables, alternatiu al mix elèctric, sempre que 
no sigui incompatible amb la integració paisatgística del conjunt. 

 
Objectiu 4. Racionalitzar els usos de la finca, d’acord amb un model estructuralment eficient i adaptat a la seva matriu 
biofísica i a la capacitat de càrrega del terme municipal 

- Assegurar que el creixement de població estacional s’ajusta a la capacitat de càrrega del municipi. 

- Minimitzar la superfície transformada i pavimentada per l’activitat. 

- Mantenir les estructures de camins interiors actuals, prioritzant un tractament superficial drenant, porós i 
permeable. 

- Evitar l’alteració excessiva de la topografia, minimitzant els moviments de terres. 

- No incrementar l’escorrentiu i facilitar la retenció d’aigua de pluja. 
 
Objectiu 5. Prevenir la contaminació acústica i assegurar el compliment dels objectius de qualitat acústica definits en 
la legislació vigent 

- Definir els objectius de qualitat acústica als quals s’ha de donar compliment que, com a mínim, han de ser els 
corresponents per a les zones de sensibilitat acústica moderada (B1). 

- Aportar un estudi acústic que asseguri el compliment dels objectius de qualitat acústica a l’ambient exterior, 
d’acord amb les especificacions de l’annex I de la Llei 16/2002. 

- Evitar la contaminació sonora sobre els sistemes naturals i les zones urbanes properes.  
 
Objectiu 6. Prevenir la contaminació lluminosa del Pla  

- Racionalitzar l’enllumenat exterior en funció de l’ús al que es destinin les diferents zones. 

- Evitar la contaminació lluminosa sobre els sistemes naturals i les zones urbanes properes.  

- En les zones comunitàries interiors com a mínim, un 60% dels punts de llum utilitzaran segons la Directiva 
98/11/CE. 

 
Objectiu 7. Racionalitzar l’ús dels recursos hídrics  

- Assegurar la disponibilitat hídrica per al desenvolupament de l’activitat.  
- Incorporar criteris d’estalvi d’aigua en la jardineria, utilitzant espècies autòctones. 
- Implantar mecanismes d’estalvi i reutilització de l’aigua.  
- Incorporar criteris d’estalvi d’aigua calenta sanitària.  
- Implantar un sistema de recollida i emmagatzemant d’aigua de pluja per el reg de les zones enjardinades. 

 
Objectiu 8. Implantar sistemes de gestió de residus que afavoreixin la seva reducció, reutilització i reciclatge 

- Minimitzar els impactes associats als materials utilitzats en el manteniment i el desenvolupament de l’activitat, i 
fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge. Es compraran, preferentment, productes que disposin 
d’una etiqueta ecològica tipus I d’acord amb la norma ISO 14024. 

- Fomentar la separació en origen dels residus sòlids urbans. Preveure els espais adequats per a la recollida 
selectiva de residus amb papereres que han d’estar retolats de forma clara, pedagògica i visible. 

- Garantir el tractament adequat de les aigües negres amb la connexió a la xarxa de clavegueram o bé amb la 
instal·lació d’un sistema autònom de depuració. 

- Configurar una àrea de compostatge per a la reutilització dels residus orgànics com a compost pel jardí. 
 
 

6. ALTERNATIVES DE L’AVANÇ DEL PLA ESPECIAL 

En relació a l’estudi d’alternatives possibles, el PE no estableix cap modificació en relació a la qualificació urbanística, ni 

als usos establerts en el planejament vigent en relació a l’edificació i l’entorn. Estrictament el que fa és la concreció del 

tipus d’usos permesos (zona en clau 22 del PGOU) que inclou totes les prescripcions sol·licitades per l’organisme 

competent donat que es tracta d’un bé patrimonial.  

 

Per tant, no hi ha un estudi d’alternatives possibles en relació a les qualificacions urbanístiques doncs no hi han canvis. 

Així, només es tenen en consideració dues alternatives: Alternativa 0, en la que es manté l’ús actual d’habitatge; 

Alternativa 1, que proposa un canvi d’ús a hoteler, de restauració i d’educació en el lleure.  A continuació es caracteritza 

l’alternativa 1 del PEU. 

 

La protecció es garanteix a través de l’ordenació de l’àmbit en diverses àrees mitjançant l'establiment d'una sèrie de 

condicions i de prohibicions encaminades a la preservació dels elements naturals, paisatgístics i d'arquitectura del indret: 

 

- Zona 1. Xalet del Nin 

És la zona delimitada per la construcció principal ja existent amb ús actual d’habitatge. 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. 
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L’ús proposat no comporta cap obra nova, havent-se de fer les actuacions interiors mínimes i indispensables per tal 

d’adequar-lo als nous usos. D’acord amb la superfície màxima de l’edifici i la distribució dels espais sorgeix un nombre 

limitat d’habitacions, previst en 8, per a un nombre d’usuaris de 16-24 usuaris.  

L’edifici es troba catalogat i subjecte al règim de protecció establert per la normativa urbanística, pel que qualsevol 

intervenció haurà de realitzar-se amb respecte als seus valors catalogats. A més a més, caldrà respectar altres elements 

interiors no catalogats però que també tenen valors que donen singularitat a l’edifici. 

L’edifici disposa de connexió a les xarxes d’abastament, electricitat, telefonia i altres serveis i disposa d’evacuació 

d’aigües residuals a les xarxes  generals del municipi. 

S’exclou expressament la modalitat d’hotel-apartament i sense la possibilitat d’incrementar el sostre ni alterar els seus 

volums. 

 

- Zona 2. Espais exteriors 

Els espais exteriors són l’entorn immediat de la finca format pels jardins, que es poden dividir en dues subzones segons 

la seva disposició física: 

• Subzona 2.A 

Es tracta dels espais enjardinats amb diverses terrasses i altres elements, situades a la vessant sud de l’edifici. Es 

troba delimitada per una gran balustrada que també té un accés per a vianants des del Passeig. S’hi troben 

elements com una piscina i diverses pèrgoles al voltant dels jardins, segons projecte aprovat. L’informe 

d’impacte i integració paisatgística amb número d’expedient 1169/2011 emès en el seu moment pel projecte 

destaca que tots els elements s’han integrat i, a més, es van establir mesures correctores. El resultat de l’estudi 

informat en el seu moment i de les actuacions realitzades és que pràcticament no s’ha produït cap canvi en la 

percepció del lloc des del punt de vista paisatgístic.  

També l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el seu informe del 2015 respecte a la 

proposta d’ordenació dels espais enjardinats, considerava que els jardins es trobaven en un estat d’abandó, 

ressaltant el tractament sobre les espècies, com també la correcta integració de les pèrgoles i umbracle i la font. 

En aquest àmbit està protegida la vegetació existent i en concret les espècies de margallons (Chamaerops 

humilis), la organització actual del jardí i sobretot el tancament de la balustrada que és característica del recinte 

del Turó de Sant Gervasi, qualsevol substitució haurà de respectar les formes i composició originals. 

Les actuacions vinculades als nous usos que es realitzin en aquest àmbit han de realitzar-se d’acord amb els 

principis de la protecció i la gestió sostenible dels recursos, i tenint cura de la seva integració paisatgística per 

evitar els elements que distorsionin la composició visual del conjunt del Turó des de les diverses conques 

visuals. La gestió forestal haurà de garantir la pervivència dels exemplars existents en aquest espai, i la seva 

substitució per altres exemplars de la mateixa espècie quan sigui necessari, prioritzant exemplars de la flora 

mediterrània adients i utilitzant criteris de jardineria que estalviïn recursos hídrics. 

Qualsevol element lumínic exterior haurà de tenir en compte l’entorn i les condicions a on es troba situat, 

d’acord amb la normativa d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

En aquest espai no es podrà admetre cap nova construcció ni alterar-ne la seva organització i composició. La 

resta d’instal·lacions existents han d’integrar-se a l’entorn sense que puguin limitar els camps visuals generals i 

alterin l’harmonia del paisatge del conjunt del Turó.  

• Subzona 2.B 

Espai 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’Avanç del Pla Especial; al nord amb la via del ferrocarril, on es troba la resta de tanca del 

recinte emmurallat i coronat per la mateixa balustrada que el jardí. Està caracteritzat per una pineda de pi blanc 

(Pinus halepensis), a la qual s’hi troben alguns margallons entre d’altres espècies. 

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

l’establiment, amb les places mínimes obligatòries, així com una zona de càrrega i descàrrega. L’actuació haurà 

de respectar els exemplars d’arbres i mantenir els criteris d’integració paisatgística. En aquest espai, delimitat 

pel camí d’accés, es podran realitzar tancaments mitjançant materials i composicions que s’integrin a l’entorn, 

amb l’ús de materials i colors adients. 

En aquesta subzona es podrà autoritzar la neteja selectiva de sotabosc, quan aquesta vagi orientada a millorar 

les condicions de regeneració de l’arbrat, per facilitar la realització de millores i aprofitaments silvícoles o pugui 

justificar-se com a mesura preventiva de lluita contra el foc, buscant en tot moment la compatibilitat amb la 

preservació dels valors ecològics i ambientals. 

 

- Zona 3. Accés i camí 

Es tracta del camí d’accés a les diverses finques tant de l’àmbit del Pla Especial com exteriors. Aquest camí està 

connectat mitjançant un pont sobre la via del ferrocarril amb el camí públic de Sant Gervasi. És l’espai d’accés rodat a 

l’àmbit i a la zona d’aparcament prevista. 

Caldrà mantenir-lo en condicions de manteniment i seguretat, donat que és un camí privat d’accés a les diverses finques. 

Es preveu millorar la senyalització. 

 

No es preveu cap afectació al subsòl com a conseqüència de la introducció dels nous usos, tanmateix, qualsevol actuació 

caldrà requerirà l’autorització del Departament de Cultura. 

 

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

adients. 

 

7. ESTIMACIÓ DELS SEUS EFECTES JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA I 

RELLEVANTS PEL MEDI AMBIENT 

Donat el valor patrimonial intrínsec de l’àmbit d’estudi, tant per l’arquitectura de la edificació com per la estructura i 
composició del jardí, en relació directa amb l’entorn, cal destacar el seu elevat cost de manteniment. Donat que 
l’alternativa 1 no proposa cap nova construcció però assegura la viabilitat, a llarg termini, del manteniment de l’àmbit 
com és a l’actualitat, és aquesta l’alternativa escollida. A continuació s’avaluen les repercussions sobre els diferents 
actius ambientals que caracteritzen el lloc. 

 

  
Rehabilitació/restauració 

de l’edificació 
Manteniment de les 

masses arbrades 

Relleu - - 

Biodiversitat/HIC Compatible Compatible 

Funcionalitat ecològica Compatible Compatible 

Paisatge Compatible Compatible 

Qualitat de l'aire Compatible Compatible 

Impacte sonor Compatible - 

Impacte lumínic Compatible - 

Energia Compatible - 

Aigua Compatible - 

Residus Compatible - 

Canvi climàtic Compatible Compatible 
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Tot i que l’impacte dels nous usos proposats es considera compatible, cal esmentar que hi haurà un augment significatiu, 
en relació a la situació actual, dels consums i residus generats, així com de les emissions associades als mateixos. Per 
tant, des de la gestió de la nova activitat s’haurà de promoure un pla d’estalvi de recursos i de minimització d’emissions 
de GEH. 
 
A més, degut a l’augment de persones a l’àmbit, aquest augmentarà l’efecte barrera per a la dispersió de la fauna als 
seus jardins. Per tant, el manteniment i millora de les diferents zones del jardí serà una qüestió cabdal per al 
manteniment de la biodiversitat al Xalet del Nin. 
 

 

8. MOTIVACIÓ DEL PROCEDIMENT DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

SIMPLIFICADA 

EL Xalet del Nin s’ubica en sòl no urbanitzable. La situació de canvi que planteja el PE en concretar l’ús que el 

planejament vigent li permet pot representar un cert efecte, no necessàriament negatiu, en els entorns immediats de 

l’àmbit on es situa, motiu pel qual és pertinent el procediment d’avaluació ambiental estratègica. 

 

D’altra banda, la Disposició addicional vuitena en el punt 6 a tercer 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, indica que s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009, s’estableix justament el supòsit anunciat més a 

munt: 

 
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles següents: 

a)  Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 

Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 

Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a 
avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura  2000 en els termes 
establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla 
d’espais d’interès natural. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en 
els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que 
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan ambiental en l’informe 
ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor. 

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no inclosos en l’apartat 

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. 
 

Per tant és pertinent el tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 

 

 

9. MESURES DE MITIGACIÓ DELS IMPACTES  

Mesures a considerar en el projecte executiu de restauració i rehabilitació del Xalet del Nin: 

 

CONDICIONS GENERALS 

a) Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses en els documents 

ambientals previs. 

b) Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable relativa als aspectes ambientals en urbanisme, 

sostenibilitat en edificació, contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, patrimoni natural, patrimoni cultural, 

paisatge i mobilitat. 

c) Incorporar, en la mesura del possible, les mesures addicionals, proposades en aquest document, per a l'estalvi 

en el consum de recursos. 

d) Durant el desenvolupament de la proposta, fer regs periòdics en els sòls nus i camins de terra per evitar 

l'emissió de partícules a l'atmosfera. 

e) Donar compliment i seguir les indicacions i determinacions de les mesures per al seguiment ambiental del Pla. 

 

BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL 

a) En el cas d'haver de substituir vegetació a les zones verdes, espais lliures i sistema viari, les espècies de 

l’enjardinament s’adequaran a les característiques climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit 

d’actuació. Hauran de ser de baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment. No necessàriament 

seran espècies autòctones (hauran de prioritzar-se les dels hàbitats adjacents), però sí que han de tenir un 

potencial bioinvasor nul. 

b) Cercar un vincle amb el paisatge històric a través de la vegetació.  

 

PAISATGE 

a) No alterar substancialment el perfil de l'àmbit, respectant la imatge actual dels elements dominants del lloc i la 

configuració dels elements visibles des de l'exterior, per tal de mantenir la imatge existent que ha esdevingut 

una fita paisatgística a la costa vilanovina. 

b) Integrar l’activitat hotelera dintre del marc paisatgístic de l’entorn, mantenint la imatge morfològica i cromàtica 

existent.  

c) integrar els elements construïts i les instal·lacions al paisatge del lloc. 
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CANVI CLIMÀTIC 

a) La proposta haurà de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats en el manteniment i el 

desenvolupament de l’activitat, i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge. Pel que fa als 

materials, es compraran, preferentment, productes que disposin d’una etiqueta ecològica tipus I d’acord amb la 

norma ISO 14024. 

b) Caldrà configurar una àrea de compostatge. Reutilització dels residus orgànics com a compost pel jardí.  

c) S’haurà de preveure una correcta gestió dels residus. 

d) L’hotel podria posar a disposició dels seus clients un servei de lloguer de bicicletes per a desplaçaments curts, 

de manera que aquests evitin utilitzar el seu vehicle privat. 

e) S’instal·laran punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 

f) S’establiran les condicions necessàries per l’ús preferent d’energies alternatives i renovables per al 

funcionament de l’activitat. 

 

 

CICLE DE L’AIGUA 

a) Preveure xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals. 

b) S’haurà de preveure la recollida i emmagatzemant d’aigua de pluja per al reg en general (jardí). 

c) Es procurarà una gestió integral del cicle de l’aigua: preveure sistemes d’aprofitament de les aigües pluvials, la 

reutilització de les aigües grises i el tractament de les aigües residuals. 

d) Es garantirà el tractament adequat de les aigües residuals amb la connexió a la xarxa de clavegueram o bé amb 

la instal·lació d’un sistema autònom de depuració. 

e) S’incorporaran sistemes d’estalvi d’aigua potable.  

 

MEDI ATMOSFÈRIC 

a) S’evitarà la dispersió i l’extensió dels àmbits que requereixen enllumenat nocturn en espais exteriors. 

b) Els projectes que comprenguin enllumenat exterior, hauran de donar compliment a la llei 6/2001 d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i al Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 

desplegament de la Llei esmentada. El projecte d’urbanització establirà els nivells d’il·luminació i els factors 

d’uniformitat, així com les característiques generals a exigir als diferents tipus d’il·luminació, d’acord amb la 

legislació vigent. 

c) S’haurà de complir amb els criteris de la Directiva 98/11/CE. 

d) Necessitat de que els altaveus i aparells emissors del so afectin el mínim possible a les zones naturals properes 

(els HIC). 

e) Minimitzar l'emissió de partícules a l'atmosfera durant l'execució del projecte i durant el desenvolupament de 

l'activitat, realitzant regs periòdics a les zones amb terreny solt i desproveït de vegetació. 

f) Les instal·lacions de climatització i de ventilació s’han de col·locar en el terrat o en la teulada o espais annexos 

amb les consegüents mesures correctores per a minimitzar-ne l’impacte. 

 

 

10. MESURES PER EL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA  

La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes sol·licita establir mesures de supervisió i control per a les 

diferents fases que comporta l’execució de l’actuació. Aquestes mesures de seguiment de caràcter general caldrà que 

siguin concretades amb les prescripcions dels projectes constructius. 

 

El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) és un document tècnic de control ambiental, en el qual s’especifiquen els 

paràmetres de seguiment de la qualitat dels diferents factors ambientals afectats pel planejament i el projecte derivat. 

Els informes s’hauran d’elaborar amb una periodicitat bianual. 

 

El PVA ha de cobrir els aspectes que es citen a continuació: 

• Control i supervisió de documentació en fase de planejament i de redacció dels projectes executius derivats 

• Control i assistència en obres  

• Control i assistència en fase d’explotació de l’actuació 

 

Les mesures definides al document s’hauran de diferenciar segons si s’apliquen: 

• En fase de planejament i projectes executius derivats 

• En fase d’obres 

• En fase d’explotació 

FASE DE PLANEJAMENT I PROJECTES EXECUTIUS DERIVATS 

Seguidament, es proposen les mesures correctores que s’hauran de considerar i incorporar durant la fase de disseny dels 

projectes que desenvoluparan la proposta, i que permetran minimitzar els impactes durant la fase de funcionament. El 

seguiment ambiental s’establirà en el projecte executiu a partir de la comprovació de que s’incorporen les mesures 

següents. 

 

Ecoeficiència: aigua, energia, residus 

Adopció dels paràmetres d'ecoeficiència establerts pel Decret de 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis en relació al consum d’energia, aigua, criteris constructius i 

generació de residus. Aquest decret és obligatori per als usos residencials, administratiu, docent, sanitari i esportiu. No 

obstant, es recomana que en la mesura del possible es segueixin els mateixos criteris per altres usos. 

Complementàriament, s’adoptaran les mesures necessàries per complir amb els criteris establerts en la Directiva 

98/11/CE. 

 

Cicle de l’aigua 

Els paviments dels espais exteriors i sobretot dels àmbits de mobilitat no motoritzada i d’estada, així com de les àrees 

verdes, seran permeables, sempre que sigui compatible amb la integració paisatgística. 

La xarxa de recollida d’aigua ha d’assegurar que no es produeixi contaminació per escorrentia o arrossegament de les 

zones de recollida d’aigües contaminades de les operacions de rentatge o de canvis d’olis que tindran la seva recollida 

per un tractament diferenciat. 

 

Biodiversitat i permeabilitat territorial 

Conservació de la vegetació existent, d’interès per a la fauna, com els pins, els tamarius i els margallons, especialment.  

Es recomana conservar el vincle entre l’àmbit del PEU i les Pinedes mediterrànies a l’altre costat de la via del tren.  



AVANÇ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC XALET DEL NIN, TM VILANOVA I LA GELTRÚ 
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

(az) medi ambient i paisatge 
 
 

21 

 

Qualitat del paisatge 

Es recomana que, en el ca de redissenyar l’espai exterior, el disseny de les zones verdes es tingui en compte l’entorn on 

es situen i que per tant, mantinguin la identitat del paisatge que potencialment hi podria haver a l’àmbit. 

 

Energia 

En el cas de reformes o rehabilitacions, i sens perjudici del que es pugui establir normativament per l’edifici patrimonial, 

es proposa seguir els següents criteris per tal de cercar l’eficiència energètica: 

. Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis de caràcter col·lectiu/comunitari, tant si 

són sobre-exposats, exposats o protegits, segons NRE-AT/87, incloent els ponts tèrmics integrats en aquests tancaments, 

com: contorns d'obertures, pilars de façana, caixes de persiana o altra, és recomanable que tinguin unes solucions 

constructives i d'aïllament tèrmic que assegurin un coeficient de transmitància tèrmica Km = 0,70 W/m2K. 

. Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables en els edificis de caràcter col·lectiu/comunitari, és 

recomanable que disposin de vidres dobles o bé d'altres solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància 

tèrmica de la totalitat de l'obertura menor o igual a 3,30 W/m2K. 

. Les obertures de les cobertes i de les façanes orientades al sud-oest (± 90°) és recomanable que disposin d'un element 

o d'un tractament protector situat en l'exterior o entre dos vidres, de manera que el factor solar S de la part envidrada 

de l'obertura sigui igual o inferior al 35%. 

. Els edificis que tinguin una demanda d'aigua calenta sanitària igual o superior a 50 litres/dia a una temperatura de 

referència de 60°C, es recomana que disposin d'un sistema de producció d'aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu 

funcionament energia solar tèrmica com una contribució mínima en percentatge. 

. Als edificis en què es vagin a utilitzar resistències elèctriques amb efecte Joule en la producció d'aigua calenta sanitària, 

es recomana que la producció solar mínima a qualsevol zona haurà de ser del 70%. 

. Es programarà de manera eficient l’accessibilitat i l’accés des de l’exterior. Es facilitarà la mobilitat sostenible (a peu o 

amb bicicleta, el transport públic i l’ús de vehicles elèctrics). 

 

Residus 

Separació en origen. Preveure dins de l’edifici, així com en el sistema viari i en els espais oberts, zones habilitades i 

convenientment senyalitzades per a la ubicació dels contenidors/papereres per a la separació dels residus a l'origen; 

permetent com a mínim la separació de les fraccions: vidre, paper i cartró, plàstics i envasos, metalls, i rebuig. 

 

Riscos ambientals 

Es recomana que les activitats que es desenvolupin incorporin plans de prevenció de riscos. 

 

FASE D’OBRES 

Aquesta fase afecta només a la zona d’aparcament, que és l’única a la qual es preveu una transformació (obra) 

d’adequació a les necessitats dels usos proposats.  

 

Operacions prèvies en relació a: 

 

Geologia i geomorfologia 

A priori no es preveuen, però en el cas de que fossin necessaris moviments de terra, caldrà: 

.Delimitar de les zones on es realitzin els moviments de terres. Els moviments de terres hauran de restringir-se només a 

les zones on sigui estrictament necessari per al desenvolupament de la proposta, i seran convenientment delimitades 

utilitzant tanques plàstiques, reflectores i visibles. 

. Delimitar de les zones de trànsit i estacionament de la maquinària pesada. S'hauran de minimitzar i delimitar 

estrictament les zones de trànsit, maniobra i estacionament dels vehicles i la maquinària pesada, per minimitzar el trepig 

a les zones que no sigui imprescindible. Aquesta delimitació la realitzarà la Direcció Ambiental de l'obra sobre la base 

dels plànols d'ordenació, utilitzant tanques plàstiques, reflectores i visibles, per delimitar clarament aquests espais. 

 

Cicle de l’aigua 

Delimitació de la zona d'obres. Es delimitarà estrictament la zona d'obres de manera que totes les activitats i zones de 

serveis relacionades amb els treballs a realitzar quedaran restringits a l’interior de la mateixa, minimitzant al seu torn el 

trànsit i/o afectació de les zones adjacents al sector, no incloses en l'àmbit de l'obres. Aquesta delimitació la realitzarà la 

Direcció Ambiental de l'obra sobre la base dels plànols d'ordenació, i se senyalitzarà amb tanques plàstiques, reflectores 

i visibles. 

Un cop acabada l’obra, es descompactaran les zones externes a l’àmbit de cada fase que hagin pogut restar afectades. 

 

Biodiversitat i permeabilitat 

Identificació i senyalització dels caus o nius presents a la zona d'obres delimitada, amb la finalitat de realitzar un 

seguiment de les zones en les quals es detecti la seva presència per així evitar, si és possible, la seva destrucció. 

Identificació i senyalització dels elements de vegetació a conservar. Si escau, identificar i delimitar i/o assenyalar les 

zones o peus arboris que es mantindran. En el cas dels arbres es delimitarà i senyalitzarà al seu al voltant una zona de 

protecció de radi igual al radi de la copa mes 3 metres, amb la finalitat de no afectar les arrels. 

 

Riscos ambientals 

Pla de prevenció d'incendis i Protocol d'actuació. Les activitats disposaran d'un Pla de prevenció d'incendis, i d'un 

Protocol d'actuació en cas d'incendi, en els quals es detallaran les mesures que les empreses hauran de complir per 

evitar els incendis en les seves instal·lacions, així com per evitar la propagació i facilitar l'extinció en cas que s'origini un 

incendi. 

 

En la fase d’execució de les obres es faran les següents operacions en relació a: 

 

Geologia i geomorfologia 

A priori no es preveuen, però en el cas de que fossin necessaris moviments de terra, caldrà: 

Aprofitament de terres. Les terres no vegetals sobrants generades durant el moviment de terres, s’hauran d’usar per al 

farciment del terreny allí on es detectin necessitats o desnivells, i en defecte d'això es destinessin a restaurar àrees 

degradades properes, prèvia autorització municipal. Els primers 15-20 cm de terres -horitzó orgànic- es separaran de la 

resta i s’utilitzaran per les zones verdes del lloc. 

 

Gestió de les terres. Segons els estudis previs fets per tal de encaixar la proposta en el lloc, no es preveu un escreix de 

terres. No obstant, si fos el cas, serà necessari gestionar correctament les terres excedents generades durant el 

moviment de terres. Aquestes hauran de ser transportades a centres gestors o, el seu defecte, a abocadors controlats i 

autoritzats per a aquest tipus de residus. 

 

Cicle de l’aigua 

Manteniment i neteja de la maquinària. Extremar les precaucions en cas de realitzar accions de manteniment (canvi 

d'olis o similars) i neteja de la maquinària, que es realitzessin sempre en àrees degudament impermeabilitzades, amb la 

finalitat d'evitar la infiltració d'elements contaminants; al seu torn es controlarà la destinació final de les substàncies i de 

les aigües resultants. 

Llaurat de les zones impermeabilitzades. Una vegada hagin finalitzat les obres es procedirà a llaurar les zones que hagin 

quedat impermeabilitzades pel pas de vehicles o maquinària pesada. 
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Biodiversitat i permeabilitat territorial 

Període d'obres. Realitzar les obres preferentment en el període comprès entre els mesos d’agost a gener, els dos 

inclosos, per evitar afectacions a la fauna durant el període de cria. 

Implementació de les tasques que es determinin en el pla de manteniment de la biodiversitat per a la fase d’obres i, en 

tot cas, es mantindrà el marcatge i la protecció dels àmbits i de les espècies vegetals (protegides o d’interès especial) que 

calgui mantenir o trasplantar o substituir. 

 

Qualitat del paisatge 

Sempre que l’autoritat competent en matèria de patrimoni cultural ho consideri necessari, quan es treballi en l'àmbit 

mes proper a aquests elements del patrimoni, els treballs es realitzin en presència de personal qualificat en matèria de 

Patrimoni Arqueològic per la Generalitat de Catalunya, a fi de supervisar in situ les obres, amb la finalitat d'evitar el 

possible risc d'afectació d'aquests elements. 

 

Qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa 

Evitar l'aixecament de pols. En casos puntuals en què l'activitat o la maquinària d'obra generin una elevada quantitat de 

pols, es regarà la zona de treball per evitar afectacions a persones, animals i vegetació. 

Horari de les obres. Les obres es realitzaran sempre de dia, i en horari comprès entre les 8:00 del matí i les 20:00 de la 

tarda. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l'Ajuntament. 

Vehicles de transport de materials sobrants. Els vehicles de transport de terres i runes hauran de tenir les 

característiques pertinents per evitar l'abocament del seu contingut sobre la via pública. Els materials transportats 

s'hauran de cobrir o protegir de manera que no es desprengui pols ni es produeixin abocats de materials residuals. 

Vehicles de tracció mecànica. Tots els vehicles de tracció mecànica han de tenir en bones condicions de funcionament els 

elements capaços de produir soroll perquè l'emissió del so del vehicle amb el motor en funcionament no excedeixi els 

valoris límit als quals fa referència la normativa. Al seu torn s'ha d'evitar mantenir el motor encès quan no sigui 

necessari. 

Mesuraments de soroll. Durant el període de durada de les obres s'efectuaran periòdicament mesuraments del nivell 

sonor, per supervisar que aquests es mantenen per sota dels valoris límit als quals es refereix la normativa vigent. 

 

Residus 

Control dels residus. Controlar l'abocament de residus sòlids o líquids per evitar el risc de contaminació, tant directa com 

indirecta, del sòl i del sistema de drenatge superficial. 

Separació inicial dels elements abans dels possibles enderrocs. Prèviament a l'enderroc serà necessari, en la mesura del 

possible, a la separació dels diferents elements no petris i valoritzables (amb destinació a una planta de selecció i 

recuperació) i posteriorment a l'enderroc, dels elements petris amb destinació al reciclatge i dipòsit de runes. 

 

Riscos ambientals 

Evitar el risc d'incendi. Si escau, durant les obres que es realitzin en llocs propers a la vegetació a conservar, s’extremaran 

les mesures de precaució, en relació a l'ús de materials inflamables o de maquinària que durant el seu funcionament 

pugui constituir un risc d'incendi. 

Manteniment de la vegetació de l'entorn. Els terrenys de l'entorn s'han de mantenir lliures de vegetació seca, i s'han de 

dur a terme treballs d'aclarit de la vegetació quan s'estimi que la seva acumulació en aquesta zona i a causa de les 

condicions climàtiques, pot constituir un risc en relació al perill d'incendi. 

 

FASE DE FUNCIONAMENT 

Segons es proposa en l’apartat de mesures a adoptar, s’haurà d’implementar les mesures necessàries per complir amb 

els criteris establerts en la Directiva 98/11/CE. 

Caldrà, a més, que es considerin les següents accions: 

 

Atmosfera 

 Control dels equips de climatització i elements frigorífics 

 Control de l’emissió de gasos de combustió de calderes, grups electrògens 

 Control dels gasos efecte hivernacle derivats del consum d’energia 

 Control de les emissions lumíniques 

 Controls de sons i vibracions 

 

Cicle de l’aigua 

 Minimització del consum i reutilització de l’aigua.  

 Control de fuites o mal funcionament de la instal·lació. 

 Control d’abocaments d’aigües residuals. Control de fuites 

 Control del consum d’aigua pel reg 

 

Energia 

 Control del consum d’energia elèctrica. 

 

Matèries primeres 

 Control del consum de: paper higiènic, de consumibles (tòners), d’hipoclorit sòdic, àcid clorhídric, i altres 

productes perillosos per el manteniment. 

Residus 

 Gestió separada de residus: generals, paper i cartró, plàstics, vidre, orgànic, metalls, residus de poda i jardineria, 

olis i greixos comestibles, residus d’higiene femenina, runes, piles, residus d’equips elèctrics i electrònics, 

fluorescents i bombetes, tones d’impressores, residus sanitaris, olis minerals, envasos que han contingut 

substàncies perilloses, materials absorbents utilitzats en cas de vessament. 

 

Subsòl i sòl 

 Control de productes fitosanitaris perillosos per el medi. 

 

Biodiversitat i permeabilitat territorial 

 Manteniment de les espècies vegetals vinculades als HIC i aquelles objecte de qualsevol tipus de protecció 

(específicament el margalló), i també dels exemplars d’espècies arbòries existents en el jardí com els tamarius, o 

el xiprers. 

 Priorització d’espècies vegetals que ofereixen aliment i refugi a la fauna. 

 

Comunicació ambiental 

 Implementació d’un Pla de comunicació als clients de les condicions ambientals de l’hotel i de les actituds 

requerides. 
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11. CONCLUSIONS 

Tot i que l’alternativa 0 inicialment sembla ser la més adequada per al medi ambient, el fet de trobar-nos davant d'una 

finca amb valor patrimonial, fa que l'alternativa 1 sigui la més apropiada. Els elevats costos de manteniment només 

poden resultar factibles a llarg termini amb el canvis dels usos del àmbit del pla. A més, els canvis que es faran en relació 

amb la situació actual afecten, únicament, a l'interior de l'edificació i de la formalització d'un aparcament en una pineda 

existent.  

 

Encara que hi haurà un augment de les emissions de GEH i una major afectació a la fauna per la major activitat antròpica 

a la finca, es considera que l'impacte és compatible com a conseqüència de la limitació del nombre màxim d'habitacions i 

a les mesures preventives, compensatòries i correctores que s'exposen en aquest document. 

 

La proposta haurà de seguir les determinacions exposades al Pla de Vigilància Ambiental. 

 

12. RESUM  

El Document Ambiental Estratègic és el document ambiental corresponent al procediment d’Avaluació Ambiental 

Estratègica Simplificada, al qual està sotmès l’Avanç del Pla Especial Urbanístic del Xalet del Nin, al terme municipal de 

Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i en sòl no urbanitzable. El DAE es redacta amb l’objectiu de garantir que les 

repercussions sobre el medi ambient del document de planejament siguin considerades i integrades adequadament. 

 

De l’anàlisi s’extreu que l’àrea objecte de planejament es troba sobre un turó amb una llarga història de colonització. 

Aquest va ser separat del relleu natural per la construcció de la via ferroviària Barcelona-Tarragona, quedant com a únic 

element connector el pont que dóna accés a la finca, envoltada por un mur de 4-5 m.  

 

D’aquesta manera, la connectivitat biològica en aquest punt és limitada, pel què només és accessible a espècies de fauna 

que tinguin la capacitat de grimpar, volar o que càpiguen entre els barrots dels accessos. 

 

Aquestes espècies poden estar vinculades als HIC propers a l'àmbit, ‘Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats 

per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques’ i ‘Pinedes mediterrànies’, tenint més rellevància el 

segon per trobar-elements compositius del mateix dins de la finca.  

 

Degut a l’existència d’aquest HIC, el perill bàsic d’incendi és elevat, arribant a penetrar en l'àmbit del PEU per la pineda 

de pi blanc. 

 

El PEU planteja mantenir l’ordenació del sòl actual, en la qual únicament es faria un canvi d'ús de residencial a hoteler, 

de restauració i d’educació en el lleure, amb un nombre limitat d'habitacions (8), que podrien donar hostatge a 16-24 

persones. 

Es proposaven 2 alternatives:  

 

- L’alternativa 0, que manté l’ús residencial de la finca i no assegura el manteniment, en òptimes condicions i a 

llarg termini, de l'habitatge i els jardins, com a conseqüència del seu elevat cost.  

- L’alternativa 1 comporta l'adaptació de l'habitatge per a la creació de 8 habitacions, sense augmentar la 

superfície de sostre, i de la zona d'espais exteriors on es troba la pineda de pi blanc, que acollirà els 

aparcaments per als vehicles dels clients (16 places per a bicicletes, 4 per motocicletes i 8 per turismes). Els usos 

proposats són hoteler, de restauració i d’educació en el lleure. Aquesta alternativa assegura el manteniment, en 

òptimes condicions i a llarg termini, de l'habitatge i els jardins, a causa del seu elevat cost.  

 

El consum d’aigua de xarxa estimat és de 2.519,45 m3/any (288 l/dia per usuari). De la mateixa manera, cada usuari 

generarà 201 l/dia d’aigües residuals, 4,83 m
3
/dia.  

 

Pel que fa al consum energètic, es preveu un consum de 2,33 kWh/dia per usuari, 20.416,80 kWh/any. 

 

Els residus produïts seran 11.826,00 kg/any. 

 

S’estimen un total de desplaçaments de 29528,5 a l’any. 

 

S’estima que, dins el municipi de Vilanova i la Geltrú, les emissions generades per l’activitat ascendeixen a 81,98 tCO2 

eq/any.  

 

La proposta es considera compatible amb els valors del lloc i el compliment dels objectius ambientals. No obstant això, 

es valorarà positivament l'adopció de les mesures proposades sobre el consum i estalvi de recursos i la conservació i 

gestió activa de la funcionalitat de la vegetació del jardí. D'aquesta manera, es podrà apostar per la progressiva millora 

de l’eficiència en relació als vectors ambientals i també en relació als paràmetres relacionats amb la biodiversitat, i 

complir els objectius ambientals proposats. 

 

La proposta haurà de seguir les determinacions exposades al Pla de Vigilància Ambiental. 
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Aquest document ha estat redactat per Daniel Gómez de Zamora, biòleg (Col. 19770-M) i paisatgista, amb la 

col·laboració de Melanie Theodosopoulou, arquitecta i paisatgista, sota la direcció d’Anna Zahonero, biòloga i màster en 

arquitectura del paisatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Zahonero Xifré _ Col. 4739-C  
 
 
 
A L’Hospitalet de Llobregat, setembre de 2018 
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ANNEX	3.	PLÀNOLS	DE	PLANTACIÓ	DEL	PROJECTE	DE	JARDINERIA	I	PAISATGISME	DE	2014	



	

	
	

	



PLA	ESPECIAL	URBANÍSTIC	XALET	DEL	NIN,	TM	VILANOVA	I	LA	GELTRÚ	
DOCUMENT	AMBIENTAL	ESTRATÈGIC	

	

(az)	medi	ambient	i	paisatge	

ANNEX	4.	PLÀNOLS	ORIGINALS	DEL	DOCUMENT	AMBIENTAL	ESTRATÈGIC		

	

AI_01.	ÀMBIT	DEL	PEU	

	

AA_01.	CLINOMÈTRIC	

	

AA_02.	HÀBITATS	D’INTERÈS	COMUNITARI	

	

AA_03.	PROTECCIÓ	ENVERS	LA	CONTAMINACIÓ	LLUMINOSA	

	

AA_04.	PERILL	BÀSIC	D’INCENDI	

	

AA_05.	INUNDABILITAT



	

	

	 	



	

	

	 	



	

	

	 	



	

	

	 	



	

	

	 	



	

	

	


	181003_DAE Xalet del Nin_V i G_A3
	ANNEX_1_PatrimoniHistoricartNatural
	ANNEX_2_CatalegMasiesCases
	ANNEX_3_PlanolJardineria
	ANNEX_4_Planols

		2018-10-11T12:00:42+0200
	ZAHONERO XIFRE ANNA MARIA - 38414177Z


		2019-05-13T13:08:27+0200
	Tomás Bonilla Núñez - DNI 46613426Q (TCAT)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, de data 7 de maig del 2019




