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I - MEMÒRIA. 
 
 
1.1 Promotor. 
 

El promotor d’aquest Pla Especial Urbanístic (P.E.U.) és la societat 
mercantil INMUEBLES Y VALORES, S.L., representada per Josep Mª 
Colomer Ribot, domiciliat a efectes de notificacions al c/ Rambla, nº 68, 
08201-Sabadell, telèfon 93-593.19.54. 
 
Aquest Pla Especial Urbanístic (P.E.U.) es promou en compliment de 
l’establert en l’article 43 de les Ordenances de la Modificació del Pla 
Parcial “Casa del Mar”, Sector “Els Colls”. 

 
1.2 Relació de propietaris. 
 

La societat mercantil Inmuebles y Valores, S.L. és la propietària de tot el 
sòl privat afectat per aquest Estudi Paisatgístic. L'Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes és titular dels sòls de domini públic existents en l'àmbit, 
que li foren cedits per la mercantil esmentada en el desenvolupament 
urbanístic del Pla Parcial "Casa del Mar". 

 
1.3 Característiques de l’àmbit i preexistències. 
 

Els terrenys objecte d’aquest Pla Especial Urbanístic (P.E.U.) estan 
situats en la part Sud de l’àmbit del Pla Parcial “Els Colls”, per sota del 
carrer Blaumar que dóna accés a les unitats residencials U.R.4.1 i 
U.R.4.2. El plànol P.1 delimita exactament l’àmbit objecte d’aquest Pla 
Especial Urbanístic (P.E.U.) 
Aquest àmbit conté les zones U.12 (9.400 m2) i U.13 (1.756 m2) i una 
superfície menor d’espai lliure públic (2.499 m2) de la Modificació del Pla 
Parcial “Casa del Mar”, Sector “Els Colls” dins el terme municipal de Sant 
Pere de Ribes i una superfície de sòl qualificat de zona de protecció 
natural i paisatgística (clau 23) en el terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, davant mateix de l’escarpat rocós que llinda amb la mar (amb 
una extensió de 26.206'50 m2). 
La totalitat del sector té una superfície de 39.857,50 m², dels quals 
corresponen 13.655 m² al terme municipal de Sant Pere de Ribes i 
26.206,50 m² al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
La forma de l’àmbit és sensiblement irregular i té una banda litoral de 
gairebé 300 m. 
Actualment, a l’interior del perímetre, trobem una vella masia dita “Casa 
del Mar”, amb una superfície construïda de 929 m² (veure aixecament, 
Annex 1). Aquesta edificació està deshabitada, a desgrat de presentar 
un estat de conservació acceptable, bàsicament dels murs de tancament 
i coberta. 
L’accés a l’àmbit es realitza mitjançant el carrer Blaumar i a la masia a 
través del vell camí que connecta directament amb el carrer Agricultura. 
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Topografia i vegetació 
 
La topografia és relativament complexa amb un salt de cota de 20 m 
aproximadament entre la part superior del carrer Blaumar i la punta oest 
de la franja litoral. El pendent general decreix en el sentit Nord-Sud. El 
sector està imaginàriament dividit per la línia de ferrocarril que passa 
soterrada exactament per sota la masia referenciada. 
Avui dia aquesta part de la finca original està ocupada per diferents 
espècies de la família dels pins, especialment el “Pinus Halepensis”, que 
es presenta amb peus barrejats d’edats diverses. L’exposició és de 
solana amb peus de calibre mitjà-petit i altures mitjanes-altes.  
El darrer any s’ha netejat el sotabosc. Just davant del carrer es pot 
observar una clariana, resultat d’una poda controlada fa un parell d’anys, 
d’arbrat malalt afectat per plaques diverses. 
S’està efectuant un manteniment general amb criteris paisatgístics, 
eliminant exclusivament peus malalts, defectuosos o mal col.locats. 
Integrats en el bosc de “Pinus Halepensis”, es troben dispersats 
aleatòriament abundants “Ciprus Sempervivens” en excel.lent estat. 
Al davant de la masia trobem uns pocs exemplars d’arbrat de jardineria i 
grups de margallons ben conservats. 
 
Urbanització. 
 
Actualment està executada l’obra d’urbanització que es va aprovar en el 
Projecte d’Urbanització del 01/10/1986 i completada posteriorment. 
Cal dir que el procés d’execució de les diferents unitats residencials del 
Pla Parcial “Casa del Mar”, sector “Els Colls”, ha exigit refer part de les 
instal·lacions urbanes i la totalitat de l’obra de pavimentació del vial 
d’accés a la part alta de l’àmbit objecte de Pla Especial Urbanístic 
(P.E.U.) 
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Avui, aquest vial es troba en perfecte estat. Complementàriament a 
aquest vial, hi ha un antic camí que comunica directament el barri de 
Roquetes amb la Casa del Mar, amb accés des del carrer Agricultura. 
 

1.4 Planejament vigent. 
 

L’àmbit objecte de projecte de paisatgisme pertany a dos municipis: Sant 
Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. Pel que fa al subàmbit de Sant Pere 
de Ribes, està inclòs en la Modificació del Pla Parcial “Casa del Mar”, 
sector “Els Colls”, aprovat definitivament per la C.P.U.B i executat. 
Aquest document li atorga 3 qualificacions diferents: U.12 (zona 
d’equipament privat, Restauració-Hosteleria, Deportiva), U.13 (zona de 
verd privat) i una petita part com espai lliure públic. 
Les ordenances d’edificació estableixen les següents condicions per 
aquestes zones: 
 
ZONA: VERDE PRIVADO. 

 
 Art. 44 Definición. 
 

Los espacios libres de uso privado que se delimitan en el plano P.2.2.1 
con la calificación U.13 no admiten la construcción de ningún edificio. 
Su ordenación y uso se regirá por las siguientes normas: 
 
� Su conservación correrá a cargo de la propiedad que gestione la 

“Casa del Mar” (zona U.12). 
� Sólo se autorizará la realización de nuevos caminos peatonales 

adecuados al lugar que permita la relación entre la “Casa del Mar” y 
la línea de costa y su disfrute. 

� Se garantizará la continuidad del “Camí dels Colls” y de los 
restantes caminos catastrales existentes. 

� Se respetará la actual vegetación existente, repoblándose con 
especies mediterráneas, allí donde fuera preciso. 

 
ZONA: EQUIPAMIENTO PRIVADO RESTAURACIÓN-HOSTELERIA 
DEPORTIVA. 

 
 Art. 41 Definición. 
 

Incluye el suelo privado calificado como U.12 y perfectamente 
delimitado en el plano P.2.2.1. 
En este sector no se admite una edificabilidad complementaria a la 
existente en la “Casa del Mar” y le corresponde una adecuación 
funcional del edificio existente para adaptarlo a los nuevos usos 
admisibles. 

 
 Art. 42 Condiciones paramétricas y usos admisibles. 
 
  Corresponden a esta zona las condiciones y usos admisibles siguientes: 
   

Superficie de suelo privado 9.400 m² 
Techo potencial máximo Edificio existente 
Usos admisibles Restauración-Hostelería y 

social-privado 
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 Art. 43 Proyecto de ordenación paisajística. 
 

Conjuntamente con el Proyecto de Restauración-Reutilización de la 
“Casa del Mar” para adecuarlo a los nuevos usos, será preceptiva la 
presentación de un Estudio de Detalle que englobe la totalidad del 
ámbito destinado a equipamiento y la zona adjunta de verde privado, y 
los terrenos de la propiedad promotora incluidos en el término municipal 
de Vilanova i la Geltrú. 
El Estudio de Detalle establecerá las condiciones de naturaleza 
paisajística referentes a la totalidad del ámbito afectado de los dos 
municipios y deberá garantizar la conservación del 85% del arbolado 
existente, la disposición de los nuevos elementos coherentes de los 
usos admisibles y garantizar la continuidad del “Camí dels Colls”, así 
como de los restantes caminos catastrales existentes. 

 
 

Al fragment de l’àmbit que pertany al municipi de Vilanova i la Geltrú li 
correspon la classificació de Sòl No Urbanitzable, amb la qualitat de 
Zona de Protecció Natural i Paisatgística (clau 23). 

 
Els articles 275 i 276 (secció VI) de les Normes Urbanístiques del Pla 
General de Vilanova i la Geltrú estableixen les següents condicions: 

 
� Article 275. Definició. 
. 

Comprèn els sòls no urbanitzables, forestals o reforestables, que per les seves 
condicions naturals han de ser objecte d’una especial protecció, impedint les 
actuacions que puguin perjudicar els seus valors forestals, paisatgístics i 
naturals. 
 
Article 276. Règim urbanístic. 
 
1. Només poden autoritzar-se activitats i instal.lacions relacionades amb el 

valor que es protegeix i els usos previstos a l’article 259. 
 
2. Queda expressament prohibit l’ús extractiu, amb excepció dels àmbits 

específicament determinats en el vigent Pla, que es desenvoluparan de 
conformitat amb els articles 263 i 264. 

 
3. Es prohibeix la tala d’arbres que no responguin a plans d’explotació 

forestals previstos pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
assegurant-se, en qualsevol cas, per raons d’interès urbanístic la 
permanència de les masses forestals o d’arbrat. 

 
4. Sense perjudici de l’obligació de sol.licitar altres autoritzacions, serà 

preceptiva per a qualsevol activitat la corresponent llicència municipal. En la 
sol.licitud es justificarà expressament la idoneïtat de l’activitat respecte als 
valors protegits. En la llicència del municipi es farà constar les mesures que 
han d’adoptar-se per assegurar en tot moment la preservació total 
d’aquests sectors. 

 
 
 
 



	 �

5. La part de la clau 23 indicada al plànol A2 que es regula, a més pel que 
determina el “Pla Especial del Medi Físic i del Passatge de l’Espai Natural 
del Garraf, és objecte d’un major grau de protecció derivat de la seva 
adscripció a l’esmentat Pla. 

 
6. Queda especialment protegida com a espècie vegetal el margalló 

(Chamaerops humilis), a quins efectes s’haurà de tenir en compte l’ordre de 
5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 

 
7. S’integra dintre d’aquesta zona el Pla Especial per a la implantació de 

l’Estació Reguladora del Garraf, previst a l’article 90, així com els Plans 
Especials de pedreres que regula l’article 264. 

 
1.5 Justificació i Adequació al Pla Director Urbanístic del Sistema 

costaner. 
 
Aquest Pla Especial Urbanístic (P.E.U.) respecta puntualment les 
determinacions establertes tant al Pla Parcial “Casa del Mar” com al Pla 
General de Vilanova i la Geltrú i, respon, en concret, a la previsió 
continguda a l'article 43 de les seves Ordenances. El referit article 43 de 
les Ordenances Reguladores del Pla Parcial "Casa del Mar" establia, 
amb caràcter preceptiu, que l'adequació de l'edificació "Casa del Mar" i 
del seu entorn, als nous usos previstos pel planejament parcial, 
necessitarà de la redacció d'un Estudi de Detall per a l’ordenació 
paisatgística de l’àmbit. 
D’acord amb l’establert recentment per la Llei d’Urbanisme (Decret 
Legislatiu 1/2005) i el Pla Director Costaner, les determinacions que 
havia de contenir l’E.D. les ha de fixar un Pla Especial Urbanístic. 
 
La part del Pla Especial Urbanístic “Casa del Mar” corresponent al terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú està inclosa en un àmbit major del Pla 
Director Urbanístic del Sistema Costaner en la subcategoria de Sòl No 
Urbanitzable Costaner C1 (Clau NU-C1). En concret, el definit per la 
Clau (UTR-C 156) que abarca una extensió major de 14,08 Has i es 
denomina Punta Llarga – Platja de Sant Cristòfol. 
La Unitat Territorial de regulació de sòl costaner UTR-C 156 classifica el 
sòl que li correspon com a sòl no urbanitzable costaner. Són d’aplicació 
els articles 10, 13, 14, 15 de les normes del Pla Director Urbanístic del 
sistema costaner. Les seves determinacions han de ser observades per 
aquest Pla Especial Urbanístic. Aquest Pla Especial Urbanístic, en la 
part corresponent a Vilanova i la Geltrú, que representa una extensió de 
26.206,50 m², respecta conseqüentment l’establert en la normativa i fitxa 
corresponent del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. 
El propi Pla Director Costaner reconeix dins els valors paisatgístics i 
ambientals la presència d’una masia tradicional i recomana preservar 
l’àmbit per tractar-se d’espais d’alt valor paisatgístic i ambiental. 
En concret, s’estableixen les següents mesures a tenir en compte: 
 

� Permetre tan sols els usos respectuosos amb el medi i les intervencions 
que vagin encaminades a la restauració i preservació dels sistemes 
naturals. 




 �

� Ordenar els accessos a la zona. 
� Incentivar les activitats agrícoles per evitar el seu abandonament. En cas 

d’abandó, propiciar la restauració dels sistemes naturals que l’hi són propis. 
� Tractament i adequació dels marges de les infraestructures i dels camins 

rurals. 
� Control dels usos periurbans. 

 
Aquest Pla Especial Urbanístic respecta escrupulosament l’establert en 
l’article 14 de les normes del Pla Director, ja que es limita a rehabilitar la 
masia pre-existent, per tal de destinar-la a establiment hoteler destinat 
prioritàriament a la restauració, tal com autoritzen els epígrafs a, f i g. 
 
En concret, aquest Pla Especial Urbanístic respon al que estableix 
l’epígraf f), que admet la redacció de Plans Especials en el cas 
d’establiment d’usos hotelers. 
 
D’acord amb l’epígraf g) el Pla Especial desenvolupa l’ordenació de 
l’entorn de la masia, atenent als seus valors paisatgístics i, en 
coherència, a les determinacions del Pla Director Costaner. 
De fet, es rehabilita l’entorn més immediat, d’acord amb les terrasses i 
jardí inicial i es restitueixen els camins de caràcter públic preexistents 
sense modificacions topogràfiques. Pel que fa a l’accessibilitat es 
reconeix com accés principal el canvi preexistent d’accés a la Masia des 
de l’Avinguda de l’Agricultura. 
 
Cal dir, complementàriament, que aquest Pla Especial Urbanístic és 
coherent amb les determinacions establertes amb l’Estudi de Detall 
referenciat com a Ordenació paisatgística Zona U-12 Equipament privat 
Restauració-Hosteleria Deportiva “Casa del Mar”, Sector “Els Colls”, que 
abarca part del seu àmbit i que es va aprovar definitivament per 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, assabentada la Comissió Provincial 
d’Urbanisme de Barcelona, l’any 2005. 
 
Àmbit: La totalitat de l'àmbit destinat a equipament (privat restauració-
hosteleria-esportiu), la zona adjunta de verd privat i els terrenys de la 
propietat promotora inclosos en el terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Finalitat: Establir l’ordenació i altres condicions de naturalesa 
paisatgística referents a la totalitat de l'àmbit afectat dels dos municipis i 
haurà de garantir la conservació del 85% de l'arbrat existent, la 
continuïtat dels camins existents i la correcta disposició dels nous 
elements corresponents als usos admissibles. 
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En tot cas, el present Pla Especial Urbanístic es complementa amb 
l'assumpció pel promotor dels compromisos extraordinaris que 
comporten, que s'addicionen als que ja resulten del Pla Parcial vigent. 
Compromisos que es formalitzen en document ANNEX. 
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1.6      Criteris del Pla Especial Urbanístic “Casa del Mar” 
 

El propòsit d’aquest Pla Especial Urbanístic és el de pautar amb major 
precisió les intervencions físiques susceptibles de ser realitzades a 
l’interior de l’àmbit de referència. 
Es tracta d’un lloc especialment fràgil pel que fa a la seva transformació, 
ja que és un punt en la mateixa línia de costa, impregnat de qualitats 
paisatgístiques. 
Fonamentalment es tracta d’un projecte de protecció dels elements 
naturals i arquitectura del lloc, amb l’objectiu de controlar que la 
rehabilitació de la masia i les noves activitats que s’hi proposen no 
malmetin els innegables valors que ara posseeix. 
Amb aquests propòsits el Pla Especial Urbanístic divideix l’àmbit en 
quatre àrees i estableix per a cada àrea unes determinacions d’obligat 
compliment en cas de potencial transformació. 
 
Correspondrà a cada àrea un règim de protecció amb una normativa 
específica, per tal de protegir i conservar el medi físic, el paisatge, la 
diversitat biològica, l’ordenació de l’ús públic i privat, el respecte al medi i 
la preservació de l’arquitectura de la "Casa del Mar". 
El Pla Especial Urbanístic, en coherència amb el Pla Parcial “Els Colls”, 
preveu l’accés a l’àmbit mitjançant el camí existent i el carrer Blaumar. 
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1.7      Contingut de Pla Especial Urbanístic. 
 

El Pla Especial Urbanístic es compon de MEMÒRIA, PLÀNOLS, ANNEX 
1 (AIXECAMENT ESTAT ACTUAL "CASA DEL MAR") I ANNEX 2 
(COMPROMISOS DEL PROMOTOR). Tota la documentació té caràcter 
obligatori pel promotor i els Ajuntaments implicats, cas d'autoritzar-se el 
projecte. 
 
La protecció pretesa s'aconsegueix a les diferents àrees delimitades, 
mitjançant l'establiment d'una sèrie d'accions (obligacions de fer) i de 
prohibicions (obligacions de no fer) encaminades a la preservació dels 
elements naturals i d'arquitectura del paratge, a la vegada que 
s'executen, en el propi àmbit, les determinacions del Pla Parcial vigent 
(àmbit Sant Pere de Ribes). Les obligacions de fer es complementaran, 
en el seu cas, amb el corresponent projecte executiu. 
   

II – NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC “CASA DEL MAR”  I 
ESTUDI PAISATGISTIC DEL SEU ENTORN. 
 
1. Definició i divisió en àrees. 
 

L’àmbit del present Pla Especial Urbanístic constitueix un espai de 
39.857,50 m² d’extensió que conté una vella masia dita Casa del Mar (veure 
Annex 1). En aquest àmbit s’estableixen quatre àrees diferenciades i una 
xarxa de camins. 
La delimitació de les àrees i la xarxa de camins es precisa en la 
documentació gràfica de l’Estudi de Detall. 
 
Àrea 1. Esportiva “Els Colls”. 
Àrea 2. Casa del Mar i àrea d’influència. 
Àrea 3. Verd privat amb tractament especial. 
Àrea 4. Espai lliure d’ús i titularitat pública i alt interès paisatgístic. 

 
 
2.    Àrea 1. Esportiva “Els Colls”.  

 
a) Definició.  
 

Es tracta d’una àrea de l’àmbit situada a la part superior amb accés des 
del carrer Blaumar, amb una superfície de 4.211 m². La seva delimitació 
està perfectament representada en la documentació gràfica (plànol P.4). 
Coincideix amb una part del sòl urbanitzat i consolidat segons el Pla 
Parcial "Casa del Mar" com a equipament privat restauració-hosteleria-
esportiu. Es situa íntegrament al municipi de Sant Pere de Ribes.  
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b) Accions autoritzades. 
 

Només s’admetrà la construcció d’una piscina a l’aire lliure per a l’ús de 
la comunitat de propietaris del conjunt residencial establert en la 
Modificació del Pla Parcial “Casa del Mar”, sector “Els Colls” i, 
complementàriament, les instal·lacions tècniques necessàries per al 
desenvolupament d’aquesta instal·lació. Serà preceptiva la sol·licitud de 
la corresponent llicència municipal d'obres que haurà d'adequar-se al 
que estableixen els apartats c) i d) següents.  

 
c) Condicions d’ordenació pel desenvolupament de les accions 

autoritzades. 
 

El plànol P.5 estableix les condicions d’ordenació d’aquesta àrea i el lloc 
concret en el que es disposarà la piscina a l’aire lliure. 
Les instal.lacions tècniques complementàries es disposaran 
soterraniament aprofitant el salt de cota que presenta la topografia de la 
zona. 
Es prohibeix la construcció de sostre sobre rasant destinat a qualsevol 
ús en aquesta àrea. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Condicions paisatgístiques i prohibicions. 
 

- La implantació de la piscina i serveis tècnics complementaris es 
realitzarà de manera que se’n minimitzi l’impacte negatiu sobre el lloc. 
 
- No s’admet la implantació de nous elements que puguin limitar els 
camps visuals generals i alterin l’harmonia del paisatge. 
 
- Els murs de contenció i parets de marge s’acabaran amb pedra seca a 
la manera tradicional. 
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- Es prohibeixen les tallades d’arbres de la zona, a excepció d’aquells 
que estan disposats en l’àmbit del vas de la piscina i la platja de servei 
adjacent. 

  

 
 
 

3.   Àrea 2. Casa del Mar i àrea d’influència.  
 
a) Definició.  
 

Es tracta d’una àrea de l’àmbit que té com a centre la Casa del Mar i 
accés pel vell camí que comunica amb el barri de Roquetes. La seva 
extensió és de 9.525 m2. Es correspon en quant a una extensió de 5.188 
m2 amb terrenys que pertanyent al municipi de Sant Pere de Ribes, 
qualificats en el Pla Parcial "Casa del Mar" com a equipament privat 
(U.12) i 4.337 m2 al municipi de Vilanova i la Geltrú, com a sòl no 
urbanitzable protegit.   
 
Es divideix en 2 subàrees: 
 
Subàrea 2.1:  Casa del Mar. 
Subàrea 2.2:  de preservació del paisatge. 

 
b) Accions autoritzades: Intervenció i usos admesos en l’edificació existent i 

àrea d’influència. 
 

En l’edifici existent Casa del Mar només s’admetran els usos 
d’establiment hoteler-restauració (amb exclusió de la modalitat hotel-
apartament) i habitatge vinculat complementari pel responsable del 
manteniment i vigilància de la finca. 
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Es permet la rehabilitació, reconstrucció i reforma de l’edificació existent 
en l’epígraf anterior, per tal de garantir la seva estabilitat, habitabilitat o la 
seva adaptació als usos admesos en aquest Estudi Paisatgístic i fixats 
en la Modificació del Pla Parcial “Casa del Mar”, aprovat definitivament 
per la Comissió Provincial d’Urbanisme. 
S’adjunta en l’annex 1 planimetria de l’estat actual de la Casa del Mar, 
que s’entén com a volum existent. 
 
- No es permetrà l’augment del sostre edificat permanent de la masia, 
que actualment és de 929 m2. 
 
- Per a la rehabilitació i reforma de la Casa del Mar i el seu entorn 
d’influència immediat serà preceptiva la sol·licitud de la corresponent 
llicència d’obres municipal que s’haurà d’adequar a l’establert per 
l’activitat específica i a les condicions d’ordenació que s’estableixen en 
els plànols P.5 i P.8 d’aquest Estudi d’Ordenació Paisatgístic. 

 
- L’ordenació de l’entorn immediat té com a objectiu la rehabilitació i 
reforma de les terrasses i jardins exteriors per tal d’adequar-los a la nova 
activitat. 

 
- El projecte de rehabilitació i reforma respectarà la volumetria bàsica de 
la masia original i els materials de la reforma seran considerats amb la 
imatge característica de la masia. 

 
- Caldrà respectar de manera general les proporcions i les relacions 
entre ple i buit, característiques de l’arquitectura d’aquest sector 
geogràfic, sense que un excés en una de les façanes pugui ésser 
compensat en la resta de paraments de l’edifici. 

 
- Les façanes rebran un tractament unitari i es consideren alternatives 
preferents per al tractament dels paraments exteriors; l’arrebossat, els 
materials de textura i aparença pètria o la maçoneria de pedra natural, 
de característiques i aparells similars als emprats en l’arquitectura 
tradicional de l’indret. 

 
- El color exterior serà uniforme; es prohibeixen aquelles alternatives, el 
color o la textura de les quals signifiquin un contrast violent amb l’entorn. 

 
- Els criteris compositius seran la simplicitat i la coherència amb les 
construccions tradicionals. 
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c) Condicions d’execució de serveis. 
 

Les xarxes d’abastament d’aigua, electricitat, telefonia i altres serveis 
tècnics, directament vinculats amb els actes edificatoris admesos, així 
com els aparcaments en el cas d’edificis d’ús públic, s’integraran en el 
corresponent projecte i es realitzaran de manera que es produeixi el 
mínim impacte sobre el paisatge i el medi físic. 
L’evaquació d’aigües residuals i d’altres serveis el realitzarà per 
connexió a les xarxes generals ja executades en el Pla Parcial “Casa del 
Mar”. 

 
d) Condicions paisatgístiques i prohibicions. 
 

En la subàrea 2.1, més enllà de la zona de terrasses i jardins adjacents a 
la "Casa del Mar" no es permet la tallada d’arbres i serà d’obligat 
compliment la preservació de la flora protegida com els margallons 
(chamaerops humilis), l’apagallums (arisarum simorrhinum), la 
campaneta gran i la centaurea. 
En la subàrea 2.2, de coixí entre l’àrea d’influència de la Casa del Mar i 
la zona esportiva es preservarà la totalitat de la vegetació existent i, 
conseqüentment, s’evitarà el desarrellament d’elements vegetals i els 
moviments de terres. En els terrenys de la subàrea 2.1 no ocupats a 
l'actualitat per construccions i instal·lacions es preservarà, així mateix, la 
vegetació existent com a la subàrea 2.2.  

 

 
 
�

�

�

�

�

�

�
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4.   Àrea 3. Verd privat amb tractament especial. 
 
a) Definició.  
 

Es tracta d’una zona àmplia amb una extensió de 15.955 m2, davant de 
la masia i continguda bàsicament entre la banda immediata a l’espadat, 
el límit de RENFE i la part baixa de la Zona 2 "Casa del Mar", correspon 
en quant a una porció de 1.756 m2 a una zona verda privada del Pla 
Parcial "Casa del Mar" al terme de Sant Pere de Ribes i la resta de 
14.199 m2 a sòl no urbanitzable protegit al municipi de Vilanova i la 
Geltrú i inclós en la Unitat Territorial de Regulació de Sòl Costaner 
(UTR.C.156) Punta Llarga – Platja de Sant Cristòfol. 
L’àmbit està parcialment poblat per pinus halepensis i s’hi troben alguns 
margallons. 
 

b) Accions autoritzades. 
 

S'autoritzarà únicament la construcció d'un tancat o valla de separació 
amb l'espai lliure d'ús públic. Es prohibeix la construcció de qualsevol 
tipus de nova edificació en aquest àmbit. 
La tanca perimetral en el llindar amb l'àrea 4 –Espai lliure d’ús públic, es 
realitzarà amb pedra seca, segons la tècnica de construcció dels 
marges. L’altura màxima admissible serà de 1,50 m. 

 
c) Protecció dels elements naturals i del paisatge i prohibicions. 
 

1. Són considerades espècies de flora protegida a tot l’àmbit del 
Projecte d’ordenació paisatgística aquelles que ho siguin per 
l’aplicació disposicions legals i normatives vigents amb caràcter 
general, així com aquelles que puguin arribar a gaudir d’aquesta 
condició pel desplegament de futurs instruments legals i normatius. 
En concret, d’acord amb l’Ordre de cinc de novembre de 1984 del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, resta totalment 
prohibida la recol·lecció de margalló (Chamaerops humilis) o 
qualsevol activitat que el pugui malmetre. 
 

2. Són considerades espècies de flora protegida el gresolet o 
apagallums (Arisarum simorrhinum), la campaneta gran (Campanula 
speciosa ssp. Affinis), la centàurea (Centaurea linifolia) i la Succowia 
balearica. 

 

3. Es prohibeix a tota l’àrea del Pla Especial, la destrucció, recol·lecció 
massiva o desarrelament d’elements vegetals, llevat d’allò que 
disposa el present Text Normatiu en matèria agrícola i forestal. 

 

4. S’admet la gestió forestal amb el principi bàsic de persistència i 
conservació de les masses forestals. 

 

5. S’admet la repoblació, la conservació i el tractament de la massa 
d’arbrat i els treballs complementaris que tinguin per objecte la 
restauració forestal i la millora dels terrenys degradats, sempre que 
presentin característiques adients per a la seva reforestació. 
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6. Es podrà autoritzar la neteja selectiva del sotabosc, quan aquesta 
vagi orientada a millorar les condicions de regeneració de l’arbrat, per 
facilitar la realització de millores i aprofitaments silvicoles 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. 

 

7. Per tal de complementar la reforestació i ajardinament de l’àmbit 
s’autoritza la plantació controlada de les següents espècies: 

 
� Albizzia julibrissin. 
� Ciprus cotoneaster (en contenidor). 
� Ciprus sempervivens. 
� Cersis silicuastrum. 
� Aesculus Hippocastanum. 

 
5.   Àrea 4. Espai lliure d’ús i titularitat pública i interès paisatgístic. 

 
a) Definició.  
 

Es tracta d’una àrea longitudinal davant mateix de l’espadat i limitada en 
la part superior per un vell camí de marina que connecta en una 
bifurcació amb el camí que porta al barri de Roquetes i cap a una 
glorieta-mirador a Llevant. La seva extensió és de 10.166,40 m2 i el 
plànol P.4 defineix exactament el seu perímetre. Inclou una porció de 
2.499 m2 situada a Sant Pere de Ribes, qualificada en el Pla Parcial de 
"Casa del Mar" com a zona verda pública -ja cedida al municipi- i un altra 
porció de 7.667'40 m2 situada a Vilanova i la Geltrú, que és cedirà 
gratuïtament a l'Ajuntament d'aquest municipi per al seu destí a espai 
lliure d'ús públic.  

 
b) Accions autoritzades.  
 

S’admet la reconstrucció de les dues glorietes preexistents i semi-
enrunades que seran de titularitat pública. Es prohibeix la construcció de 
qualsevol tipus de nova edificació en aquest àmbit. 

 
c) Protecció dels elements naturals i del paisatge.  
 

- El sòl inclòs en aquesta àrea tindrà el caràcter d’espai lliure d’ús públic 
i ha sigut cedit o serà cedit gratuïtament als Ajuntaments de Sant Pere 
de Ribes i Vilanova i la Geltrú. 

 
- Aquesta àrea es regula a més pel que determina el “Pla Especial del 
Medi Físic i del Paisatge de l’espai natural del Garraf” en tot el que fa 
referència a protecció d’elements naturals i del paisatge i determinacions 
específiques a les zones d’alt interès paisatgístic. 
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6. Servitud de pas públic. 
 

Es constituirà pel promotor, propietari, dels terrenys, una servitud de pas 
públic que asseguri l'accés als espais d'ús públic. 
Aquesta servitud de pas públic s’haurà de connectar mitjançant extensió 
amb el Camí dels Colls que vé de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb 
l’establert en els plànols P.4 i P.5, per tal de donar compliment a la 
prescripció referent a la continuïtat d’itineraris establerta per l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Limitacions de la Ley 22/88 de Costas, referent a l’àmbit d’aquest Pla 

Especial Urbanístic que correspon al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 

Seran d’obligat compliment en aquest àmbit les determinacions referents a 
servituds de protecció i servitud de trànsit establertes en els articles 23, 24, 
25, 26, 27 i 28 de la Ley 22/88 de Costas i, així mateix, les referents a 
utilització del Domini Públic Marítimo-terrestre establertes en els articles 31 
a 41 de la referida Ley 22/88 de Costas. 
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III – PLÀNOLS. 
 
 
P.1 Situació. 
 
P.2 Estat actual. 
 
P.3 Planejament vigent. 
 
P.4 Divisió en Àrees. 
 
P.5 Criteris d’ordenació general. 
 
P.6 Espai lliure d’ús i titularitat pública i servituds. 
 
P.7 Espais lliure d’ús públic de cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. 
 
P.8 Accessibilitat. 
 
P.9 Ordenació general Àrea 2 - Casa del Mar i àmbit d’influència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

�
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Annex 1. AIXECAMENT ESTAT ACTUAL CASA DEL MAR. 
�
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Annex 2. COMPROMISOS DEL PROMOTOR. 
 
�

 
Pel supòsit de que els Ajuntaments de Sant Pere de Ribes i de Vilanova i la 
Geltrú aprovessin el present projecte, el promotor assumeix des d'aquesta data 
i per a la seva eficàcia una vegada complerta l'expressada condició, els 
següents compromisos: 
 
Primer.- La cessió gratuïta al municipi de Vilanova i la Geltrú dels terrenys que 
constitueixen l'àrea 4 i és situen a l'esmentat municipi, amb una extensió, 
segons plànol, de 7.667'40 m², pel seu destí a espai lliure públic d'interès 
paisatgístic, de conformitat amb l'art. 34.6 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol. La transmissió es formalitzarà en document públic en un termini 
màxim de tres mesos des de l'aprovació d'aquest projecte i la mateixa 
s'inscriurà en el registre de la propietat. Totes les despeses que això pugui 
ocasionar aniran a càrrec del promotor. 
 
Aquesta cessió gratuïta comporta l'adquisició gratuïta per l'Ajuntament del dret 
de propietat sobre els terrenys cedits per a la seva incorporació al domini públic 
municipal. 
 
Segon.- La constitució, amb caràcter gratuït, d'una servitud pública de pas que 
garanteixi l'accés als espais lliures públics, segons resulta del plànol número 4 
del projecte. Es formalitzarà en document públic en un termini màxim de tres 
mesos i s'inscriurà també en el registre de la propietat. Les despeses que 
puguin ocasionar-se aniran a càrrec del promotor. 
 
Tercer.- Amb caràcter previ a l'anterior cessió i si així fou autoritzat pels 
respectius Ajuntaments, és procedirà a la neteja del conjunt d'espais lliures 
públics amb subjecció als criteris establerts en el projecte d'ordenació 
paisatgística. 
 
Quart.- Amb caràcter previ a la constitució de la servitud pública de pas, el 
promotor procedirà a l'acondicionament i millora del tram del camí que 
atravessa la seva propietat. 
 
Cinquè.- De ser autoritzat, el promotor procedirà, al seu càrrec, a la 
reconstrucció de les dues glorietes preexistents, sense perjudici que aquestes 
construccions i el sòl en el que es troben ubicades passaran a ser de titularitat 
municipal per cessió gratuïta per a la seva incorporació al domini públic 
municipal i que aquesta titularitat en el dret de propietat es mantindrà un cop 
finalitzada l'obra, sense que el promotor o qualsevol altre persona tingui dret a 
rebre cap tipus d'indemnització per aquest fet. 
 
El projecte de reconstrucció de les glorietes es presentarà a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a la seva autorització en un termini màxim de sis mesos 
des de l'aprovació d'aquest projecte. El termini d'acabament serà de dotze 
mesos. 
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Sisè.- El promotor es compromet a realitzar les accions autoritzades, així com 
la protecció dels elements naturals i del paisatge, de conformitat amb la 
regulació continguda, amb caràcter normatiu, en el títol segon d'aquest 
projecte, en particular en els punts següents: 
 
 � Area 1: punts b) (accions autoritzades); c) (condicions d'ordenació pel 
desenvolupament de les accions autoritzades) i d) (condicions paisatgístiques i 
prohibicions). 
 
 � Area 2: punts b) (accions autoritzades: intervenció i usos admesos en 
l'edificació existent i àrea d'influència); c) (condicions d'execució de serveis) i d) 
(condicions paisatgístiques i prohibicions). 
 
 � Area 3: punts b) (accions autoritzades) i c) (protecció dels elements 
naturals i del paisatge i prohibicions). 
 
 � Area 4: punts b) (accions autoritzades) i c) (protecció dels elements 
naturals i del paisatge). 
 
 � Servitud de pas públic. 
 
Pla d’etapes 
 

a) Les actuacions autoritzades que es proposen a l’interior de les zones 2 i 
3 de caràcter privat es realitzaran d’acord amb les previsions de la 
propietat-promotora, en un termini de tres anys a partir de la concessió 
de la pertinent llicència per la Remodelació-Rehabilitació de la Casa del 
Mar, segons projecte que es presentarà als Ajuntaments de Vilanova i la 
Geltrú i Sant Pere de Ribes. 

 
b) La tanca perimetral en el llindar de les zones 3 i 4 s’executarà en un 

període de dotze mesos a partir de l’aprovació definitiva d’aquest Pla 
Especial Urbanístic. Prèviament, i en un període inferior als tres mesos 
després de l’aprovació definitiva d’aquest document, es presentarà a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el pertinent projecte que detallarà les 
característiques tècniques i situació de la tanca. 

 
c) En l’àrea 4, en l’espai lliure d’ús i titularitat pública que es cedeix d’acord 

amb aquest document, es preveu la reconstrucció de les dues glorietes 
gairebé enderrocades per part del promotor.  
Dins el període de sis mesos a partir de l’aprovació definitiva d’aquest 
document es presentarà, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, els 
projectes corresponents a les dues glorietes que se situen en aquesta 
àrea. El termini d’acabament de les referides glorietes serà de dotze 
mesos a partir de la concessió de la pertinent llicència. 
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Setè.- El compliment dels compromisos esmentats a l'àrea 4 (espai lliure d'ús i 
titularitat pública i interès paisatgístic), tant de cessió de sòl, constitució de 
servitud de pas i d'execució d'obres de reconstrucció de les glorietes, així com 
la neteja del conjunt dels espais lliures públics, es garantiran mitjançant la 
prestació d'un aval bancari d'import 12000 euros, equivalent al valor estimat 
d'aquestes actuacions. Aquesta garantia es reintegrarà per l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, quant rebi les glorietes reconstruïdes.  
  
 
 
 

 A Barcelona, desembre de 2007 
  
 
 
 
 

El Promotor 
 
 
 
 
 


