
 
LOCALITZACIÓ 

Adreça: Carretera de la platja s/n Codi INE: 081691 

Coordenades UTM: X=     424.519 
Y = 4.570.951 

Grafisme categoria:  * Delimitació del bé: vvv   Entorn de protecció  : ------- 

DADES CADASTRALS Número Superfície Sostre Titularitat 
   DPMT/Pública 

 
 

 

            Fotografia del bé                                                                Plànol de localització 
 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent: Pla General Metropolità (A.D. 1976) 
Classificació:  Sòl no urbanitzable 
Qualificació: Sistema general portuari, zona marítimo-terrestre (clau 1c) 
Expedient RPUC: 1976/000477/B 
Normativa: Art. 175-185 de les NN.UU. del PGM 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus del bé: Patrimoni sociocultural-etnològic 
Tipologia:  Element d'interès   
Categoria:  BPU (Bé de protecció urbanística) 
Nivell de protecció: Conservació  
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                          61   EI 05.01 

Altres denominacions: Niu de metralladora de la carretera de la platja. 

 



 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
Estil i època: Contemporània (s. XX). 
Cronologia:  1937 
Autor:  Desconegut. 
Promotor: Exèrcit republicà. 
Context: Situat a la carretera de la platja, al costat sud de l'aparcament lineal paral·lel a 

la platja. Aquest element es troba semisoterrat, deixant visible únicament una 
alçada de 0,70 metres al costat sud-est i de 1,10 metres al nord-oest. 

Tipologia: Arran de la fortificació del litoral català dels anys 1937-1938, a la platja del Prat 
del Llobregat s'han conservat 4 nius de metralladora de la Guerra Civil Espanyola. 
Tots varen ser construïts seguint el mateix patró, i presenten les mateixes 
característiques i composició. Les seves mides són de 5 m. de llargària per 3,60 
m. d'amplada, i 1,97 m. d'alçada, i estan construïts amb formigó armat.  

Ús original: Niu de metralladora. 
Ús actual: - 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Exterior: Bo 
      Estructura: Bo  
      Aspecte:  Presenta pintades i dibuixos tipus graffiti.  
Interior: - 
Entorn de 
protecció: 

Bo 

 
 
PROTECCIÓ 
Raons de la 
protecció: 

Els tres nius visibles, i el quart que està cobert pel mar, són el testimoni de la 
línia de defensa de la costa feta per la República durant la guerra civil en un espai 
altament modificat per la presència humana. 

Elements:  Es protegeix el bé en la seva totalitat. 
Entorn de 
protecció: 

Es protegeix el seu entorn immediat, en una franja de 3 metres. Qualsevol 
intervenció haurà de preservar el caràcter principal del bé protegit i ser 
respectuosa amb els seus valors. 

 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.01 

Altres denominacions:  Niu de metralladora de la carretera de la platja. 



 

 
 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus intervenció: Obres de manteniment, reparació i consolidació, sempre que no impliquin 

augment de volum, alçada ni superfície de les construccions existents. Aquestes 
obres s’hauran d’executar mitjançant autorització o concessió de l’administració 
competent d’acord amb allò establert a la legislació i normativa vigent en 
matèria de Costes i d’ordenació i gestió del litoral. 

Exterior: No es permet la modificació. 
Interior: -  
Entorn de 
protecció: 

Es proposa instal·lar un panell informatiu amb la història dels nius de 
metralladora. 

Usos: - 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Informació 
històrica: 

Durant la Guerra Civil, el govern de la República va projectar i executar una 
defensa de la línia de costa per tal d'evitar una ofensiva per mar. El bombardeig 
del port de Roses l'octubre de 1936 va ser un advertiment clar de la fragilitat 
defensiva. L'exèrcit de Franco controlava Mallorca i comptava amb aviació 
alemanya i italiana que feia incursions mortíferes en territori català. 
Amb aquesta voluntat, durant el 1937 i el 1938 es van construir, al llarg de tota 
la costa, nius de metralladora per fer tasques de vigilància i contestar un 
possible desembarcament de tropes enemigues. Els nius de metralladora eren 
de formigó i estaven equipats amb metralladores. Van ser construïts per soldats 
republicans (possiblement el batalló 105) i en tenim molt poca informació. 
El Prat conserva quatre nius (un d'ells sota l'aigua, davant de l'estany de la 
Magarola, que no s'inclou en el Catàleg). Aquests nius són els únics que es 
conserven a la costa entre Mataró i Sitges. 

Bibliografia: - 
Actuacions: - 

Data de redacció: Abril 2015 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.01 
Altres denominacions:  Niu de metralladora de la carretera de la platja. 



 

 
 
   

                      Vista aèria             Fotografia del niu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.01 
Altres denominacions: Niu de metralladora de la carretera de la platja. 



 
LOCALITZACIÓ 

Adreça: - Codi INE: 081691 

Coordenades UTM: X=     425.203 
Y = 4.571.188 

Grafisme categoria:  * Delimitació del bé:   Entorn de protecció  : ------- 

DADES CADASTRALS Número Superfície Sostre Titularitat 
   DPMT/Pública 

 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fotoplànol                                                    Plànol de localització 
 
               
 
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent: Pla General Metropolità (A.D. 1976). El bé es troba dins del mar, molt proper 

a la vora de la platja. 
Classificació:  - 
Qualificació: - 
Expedient RPUC:  
Normativa: - 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus del bé: Patrimoni sociocultural-etnològic 
Tipologia:  Element d'interès   
Categoria:  BPU (Bé de protecció urbanística) 
Nivell de protecció: Conservació  
 
 
 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.02 

Altres denominacions: Niu de metralladora davant l'Escola municipal de Vela. 

 



 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
Estil i època: Contemporània (s. XX). 
Cronologia:  1937 
Autor:  Desconegut. 
Promotor: Exèrcit republicà. 
Context: Es situa dins el mar, davant l'Escola Municipal de Vela. Aquest element es troba 

pràcticament soterrat i cobert per l'aigua (visible únicament la part superior del 
seu llom). 

Tipologia: Arran de la fortificació del litoral català dels anys 1937-1938, a la platja del Prat 
del Llobregat s'han conservat 4 nius de metralladora de la Guerra Civil Espanyola. 
Tots varen ser construïts seguint el mateix patró, i presenten les mateixes 
característiques i composició. Les seves mides són de 5 m. de llargària per 3,60 
m. d'amplada, i 1,97 m. d'alçada, i estan construïts amb formigó armat.  

Ús original: Niu de metralladora. 
Ús actual: - 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Exterior: Bo 
Interior: - 
Entorn de 
protecció: 

No es delimita cap entorn de protecció. 

 
 
PROTECCIÓ 
Raons de la 
 protecció: 

Els tres nius visibles, i el quart que està cobert pel mar, són el testimoni de la 
línia de defensa de la costa feta per la República durant la guerra civil en un espai 
altament modificat per la presència humana. 

Elements:  Es protegeix el bé en la seva totalitat. 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.02 
Altres denominacions:  Niu de metralladora davant l'Escola municipal de Vela. 



 
 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus intervenció: Obres de manteniment, reparació i consolidació, sempre que no impliquin 

augment de volum, alçada ni superfície de les construccions existents. Aquestes 
obres s’hauran d’executar mitjançant autorització o concessió de l’administració 
competent d’acord amb allò establert a la legislació i normativa vigent en 
matèria de Costes i d’ordenació i gestió del litoral. 

Exterior: No es permet la modificació 
Interior: -  
Entorn: Es proposa senyalitzar el bé amb boies i, a la platja, instal·lar un panell 

informatiu amb la història dels nius. 
Usos: - 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Informació 
històrica: 

Durant la Guerra Civil, el govern de la República va projectar i executar una 
defensa de la línia de costa per tal d'evitar una ofensiva per mar. El bombardeig 
del port de Roses l'octubre de 1936 va ser un advertiment clar de la fragilitat 
defensiva. L'exèrcit de Franco controlava Mallorca i comptava amb aviació 
alemanya i italiana que feia incursions mortíferes en territori català. 
Amb aquesta voluntat, durant el 1937 i el 1938 es van construir, al llarg de tota 
la costa, nius de metralladora per fer tasques de vigilància i contestar un 
possible desembarcament de tropes enemigues. Els nius de metralladora eren 
de formigó i estaven equipats amb metralladores. Van ser construïts per soldats 
republicans (possiblement el batalló 105) i en tenim molt poca informació. 
El Prat conserva quatre nius (un d'ells sota l'aigua, davant de l'estany de la 
Magarola, no s'inclou en el catàleg). Aquests nius són els únics que es 
conserven a la costa entre Mataró i Sitges. 

Bibliografia: - 
Actuacions: - 

Data de redacció: Abril 2015 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.02 
Altres denominacions:  Niu de metralladora davant l'Escola municipal de Vela. 



 

 
 
   

         Fotografia del niu                                 Fotografia del niu 
 
 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.02 
Altres denominacions:  Niu de metralladora davant l'Escola municipal de Vela. 



 
LOCALITZACIÓ 

Adreça:  Codi INE: 081691 

Coordenades UTM: X=     425.929 
Y = 4.571.577 

Grafisme categoria:  * Delimitació del bé: vvv   Entorn de protecció  : ------- 

DADES CADASTRALS Número Superfície Sostre Titularitat 
   DPMT/Pública 

 
 

      Fotografia del bé                                                            Plànol de localització 
 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES I DE LA PLANIFICACIÓ AMBIENTAL 
Planejament vigent: Pla General Metropolità (A.D. 1976) 
Classificació:  Sòl no urbanitzable 
Qualificació: Sistema general portuari, zona marítimo-terrestre (clau 1c) 
Expedient RPUC: 1976/000477/B 
Normativa: Art. 175-185 de les NN.UU. del PGM 
Planificació ambiental: El niu es situa dins dels límits de l'espai natural del Delta del Llobregat i en 

la zona perifèrica de protecció de la Reserva natural parcial de la Ricarda 
Ca l'Arana 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus del bé: Patrimoni sociocultural-etnològic 
Tipologia:  Element d'interès   
Categoria:  BPU (Bé de protecció urbanística) 
Nivell de protecció: Conservació  
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                             61      EI 05.03 

Altres denominacions: Niu de metralladora davant de l’estany de la Ricarda. 

 



 

 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
Estil i època: Contemporània (s. XX). 
Cronologia:  1937 
Autor:  Desconegut. 
Promotor: Exèrcit republicà. 
Context: Es situa  a l'escullera de pedra situada davant del desguàs de l'estany de la 

Ricarda. Aquest element només és accessible des de la Reserva Natural de la 
Ricarda-Ca l'Arana, espai que no s'inclou dins el programa d'espais visitables del 
"Consorci per a la protecció i la gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat" 
(organisme gestor de la Reserva Natural). El niu té instal·lada al damunt una 
tanca metàl·lica per impedir el pas des de la platja naturista a la Reserva Natural.  
 

Tipologia: Arran de la fortificació del litoral català dels anys 1937-1938, a la platja del Prat 
del Llobregat s'han conservat 4 nius de metralladora de la Guerra Civil Espanyola. 
Tots varen ser construïts seguint el mateix patró, i presenten les mateixes 
característiques i composició. Les seves mides són de 5 m. de llargària per 3,60 
m. d'amplada, i 1,97 m. d'alçada, i estan construïts amb formigó armat.  

Ús original: Niu de metralladora. 
Ús actual: - 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Exterior: Bo 
      Estructura: Bo 
      Aspecte:  Té instal·lada al damunt una tanca metàl·lica aliena al niu. 
Interior: - 
Entorn de 
protecció: 

No es delimita cap entorn de protecció. 

 
PROTECCIÓ 
Raons de la 
protecció: 

Els tres nius visibles, i el quart que està cobert pel mar, són el testimoni de la 
línia de defensa de la costa feta per la República durant la guerra civil en un espai 
altament modificat per la presència humana. 

Elements:  Es protegeix el bé en la seva totalitat. 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.03 

Altres denominacions:  Niu de metralladora davant de l’estany de la Ricarda. 



 
 
 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus intervenció: Obres de manteniment, reparació i consolidació, sempre que no impliquin 

augment de volum, alçada ni superfície de les construccions existents. Aquestes 
obres s’hauran d’executar mitjançant autorització o concessió de l’administració 
competent d’acord amb allò establert a la legislació i normativa vigent en 
matèria de Costes i d’ordenació i gestió del litoral. 

Exterior: No es permet la modificació. 
Interior: -  
Entorn: Es proposa el desmuntatge i trasllat de la tanca metàl·lica, la neteja d'elements 

aliens al niu així com dignificar l'entorn de l'element. Caldrà restituir la tanca 
actual per una altra que pugui complir adequadament amb la mateixa funció, 
per evitar que els usuaris traspassin aquest punt i s'endinsin dintre de la platja 
estrictament protegida. 
També es proposa instal·lar un panell informatiu amb la història dels nius. 

Usos: - 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Informació 
històrica: 

Durant la Guerra Civil, el govern de la República va projectar i executar una 
defensa de la línia de costa per tal d'evitar una ofensiva per mar. El bombardeig 
del port de Roses l'octubre de 1936 va ser un advertiment clar de la fragilitat 
defensiva. L'exèrcit de Franco controlava Mallorca i comptava amb aviació 
alemanya i italiana que feia incursions mortíferes en territori català. 
Amb aquesta voluntat, durant el 1937 i el 1938 es van construir, al llarg de tota 
la costa, nius de metralladora per fer tasques de vigilància i contestar un 
possible desembarcament de tropes enemigues. Els nius de metralladora eren 
de formigó i estaven equipats amb metralladores. Van ser construïts per soldats 
republicans (possiblement el batalló 105) i en tenim molt poca informació. 
El Prat conserva quatre nius (un d'ells sota l'aigua, davant de l'estany de la 
Magarola, no s'inclou en el Catàleg). Aquests nius són els únics que es 
conserven a la costa entre Mataró i Sitges. 

Bibliografia: - 
Actuacions: - 

Data de redacció: Febrer 2016 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.03 
Altres denominacions:   Niu de metralladora davant de l’estany de la Ricarda. 



 

 
 
   

                      Vista aèria        Fotografia del niu 
 
 
   

                    Fotografia del niu                                       Fotografia històrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CATÀLEG PER A LA PROTECCIÓ D'ELEMENTS D'INTERÈS DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 

NIUS DE METRALLADORA DE LA PLATJA DEL PRAT                              61     EI 05.03 
Altres denominacions:  Niu de metralladora davant de l’estany de la Ricarda. 


