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1. DADES GENERALS  
 
1.1 Identificació i objecte del projecte  
Títol de la intervenció: Projecte de Detall d’obra a realitzar en Plaça del Trajo de Garbí Vilanova i la 
Geltrú.  
 
Situació: Plaça del Trajo de Garbí (Moll de Ponent) Vilanova i la Geltrú 00880. 
 
Objecte: L'objecte d'aquest projecte és realitzar l’Estudi de Detall de la concessió administrativa de tres 
superfícies a la Plaça Trajo de Garbí del Port de Vilanova i la Geltrú. A aquest efecte, es procedirà a la 
descripció de les actuacions a realitzar per tal de millorar la seva relació amb l'entorn amb l'aportació de 
les instal·lacions i elements necessaris que garanteixin el seu bon funcionament. 
 
El projecte s’emplaça en un indret ubicat en una bocana del moll de Ponent de Vilanova i la Geltrú davant 
el mar  Meditarrani. En aquest espai s’ubicaran tres tipus de parcel·les, cadascuna amb usos diferenciats, 
pero amb estètica i composició similar, garantint la unitat del conjunt.  
 
Característiques generals: La superfície de parcel·les del conjunt serà la següent: 

 Superfície 1: 2.657,86 m2 Usos recreatius de pública concurrència i organització 
d'esdeveniments. 

 Superfície 2: 985,10 m2 Usos de restauració i relacionats amb la gastronomia 
 Superfície 3: 661,97 m2 Usos comercials, lúdics infantils i / o d'esbarjo 
 Aparcament: 3.497,73 m2 
 Vial concedit: 2.747,97 m2 

 
 
1.2 Agents del projecte: 
 
Projecte: 

Títol del projecte: ESTUDI DE DETALL D’OBRA A REALITZAR EN PLAÇA DEL TRAJO DE GARBÍ  A 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

Emplaçament: Plaça del Trajo de Barbí a Vilanova i la Geltrú, 00880 
 
 
Promotor/s: 

Empresa ONA BEACH CLUB S.L. CIF B65760886 
Representat per Dídac Santos NIF  
Municipi Vilanova i la Geltrú Codi Postal 00880 
 
 
 Redactor/s: 
Arquitecte GEMMA MUÑOZ SORIA NIF 46961484S 
Col·legiat 52915/1 Correu elec. gmunoz@apabcn.cat  Telèfon 607599807 
Adreça Roger de Flor núm. 253 7-4 
Municipi Barcelona Codi Postal 08025 
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Càlcul d’instal·lacions: 
Empresa  NIF  
Responsable Juan Jose Gallardo Moreno NIF 39678660A 
Correu electrònic jjgm@telefonica.net Núm col 17100 Telèfon  
Adreça Joan Ricart núm. 30 
Municipi Vilanova i la Geltrú Codi Postal 08800 

 
 
Arquitecte tècnic: 
Empresa CENTRIC VILANOVA 2006. S.L.P. NIF B64234545 
Responsable Marc Font Nin NIF 52424877B 
Correu  marc@centricvilanova.com Núm col  10.106 Telèfon  
Adreça Magdalena Miró, núm.  núm. 12. Baixos 
Municipi Vilanova i la Geltrú Codi Postal 08800 
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2. INFORMACIÓ PRÈVIA 

2.1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec: L’enfocament del negoci està 
marcat pel terreny del concurs de la concesió. El projecte que Ona Beach Club S.L. presenta, engloba les 
superfícies 1, 2 i 3 d’explotació a l’actual plaça Trajo de Garbi a Vilanova i la Geltrú,  segons la concessió 
administrativa publicada per Ports de la Generalitat de Catalunya. Un projecte basat en un model de 
negoci dedicat, en el seu conjunt, a l’oci i la restauració. 
 
L’esmentada concessió es divideix la zona en tres espais, a més a més de l’aparcament i la sessió de 
vials. Cadascuna de les superficies té un ús diferent. Així doncs la superfície 1 té unes instal·lacions i 
espais per a l’ús recreatiu com la celebració de concerts i d’oci diurn i nocturn. La superfície 2 encabeix 
una zona de restauració amb diferents ambients. I la superfície 3 està centrada en un servei lúdico-infantil 
i d’oferta turístico-esportiva i cultural. 
 
Així doncs, a partir de la citada concessió, l’objecte d’aquest projecte és l’estudi de Detall de la zona, per 
tal d’ampliar i puntualitzar les característiques constructives i de disseny d’aquestes zones, així com de 
l’espai exterior.  
 
Descripció del solar: L’actual solar està comprès per una gran esplanda situada a l’acabament del Moll 
de Ponent.  
 
El mar es situa en direcció oest, mentre la citat de Vilanova i la Geltrú s’ubica al Nord. El solar forma un 
arc de circunferència en direcció nord - oest, mentre la resta és totalment perpendicular als carrers 
adjunts. La seva superficie total és de 10.550,63 m2.  
 
El solar és totalment pla, i actualment hi ha una petita part formigonada a través d’una llosa de formigó 
armat. La resta està compresa de terra solta.  
 
2.2 Dades de l’entorn 
 
Aquest solar està ubicat al final del port, justament situat en front del moll de velers. Així doncs en la 
direcció Nord es situa la citat de Vilanova i la Geltrú, al Sud es situa un terreny propietat de Ports de la 
Generalitat, a l’est el moll de velers, i finalment a l’oest es situa l’horitzó del mar.  
 
Descripció de la topografia i dels accidents de la zona: El terreny és totalment plà, situat a 1 metre 
sobre el mar. Aquest terreny es composa d’una petita llosa de formigó armat de 70cm de cantell, que 
s’ubica a la dirección oest de la planta. Té aproximadament 1000 m2. A la resta de l’espai obtenim un 
terreny de terra solta tipus “sorra”. Així doncs la topografia actual no conté cap tipus d’accident ni element 
separadors.  
 
Per accedir a la zona des de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, s’hi arriba a través d’un passeig de 12 
metres de longitud. D’aquesta amplada 7 metres són per a tràfic rodat i 2,50 metres per a cada vorera, 
una a cada banda del vial de circulació.  
 
Descripció de les característiques dels edificis que l’envolten: A la zona del moll de velers s’ubiquen 
dos edificis prefabricats d’uns 300 m2 de superficie construida i planta Baixa i Primera d’alçada. En 
direcció Sud, a la zona portuaria s’ubica una petita edificació de tan sols una planta. La seva tipologia 
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constructiva es de construcció de formigó prefabricat, amb textures de formigó i elements de fusta i vidre 
puntuals.  
 
Descripció dels elements existents: Diverses palmeres de dimensió mitjana poblen la zona, les quals 
es reaprofitaran per a la distribució final urbanística de la zona.  
 
Localització i característiques dels subministraments existents: Actualment existeix una xarxa de 
desguas realitzada per a la zona d’oci actual mòbil, així com d’electricitat i aigua potable.  
 
 
2.3 Marc legal 
a) Normatives de disciplina urbanístiques i ordenances municipals 
Son d’aplicació plena les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú. Document refós de Normatives urbanístiques Juny 2001.  El Pla es va redactar 
d'acord amb l'ordenament urbanístic vigent, d'acord amb l'establert a la "Refosa dels textos legals vigents 
a Catalunya en matèria urbanística" decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol (en endavant R.T.L.).  
 
Dades urbanístiques: 
Planejament general vigent Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
Data d’aprovació Juny 2001 
Planejament complementari vigent Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol 
Data d’aprovació 12 de juliol 1990 
Qualificació urbanística 2 F Sistema d’Espais Lliures (clau F) 
Classificació del sòl Sistema d’Espais Lliures 
Usos previstos pel planejament Recreatiu, Restauració, lúdics i Comercial petit 

Superfície de les parcel·les 

Superfície 1: 2.657,86 m2 Usos recreatius de pública concurrència i organització 
d'esdeveniments. 
Superfície 2: 985,10 m2 Usos de restauració i relacionats amb la gastronomia 
Superfície 3: 661,97 m2 Usos comercials, lúdics infantils i / o d'esbarjo 
Aparcament: 3.497,73 m2 
Vial concedit: 2.747,97 m2 

 
Condicions d’edificació 

Paràmetres normativa ESPAI URBÀ Paràmetres projecte 
  
Alineacions en edificabilitat 
bruta > = 0,50 m² st/m² sòl 12.00 m  Alineació mínima en edific. 

bruta > 0,50 m² st/m² sòl 15.30 m  
Voreres peatonals mínima: 2.00 m Voreres peatonals mínima: 2.25 m 
Carril bici:  > = 1.00 m Carril bici: 2.00 m 
Pendent màxima vials: 8  % Pendent vials: 2  % 
Superf. màx. instal·lacions 
esportives exteriors: 3000.00 m² Superf. instal·lacions 

esportives exteriors: 570.00 m² 
Superf. màx. instal·lacions 
esportives exteriors: 600.00 m² Superf. instal·lacions 

esportives exteriors: 40.00 m² 
Diàmetre màx. en espai lliure 
per edificabilitat bruta > = 0,50 
m² st/m² sòl 

15.00 m 
Diàmetre en espai lliure per 
edificabilitat bruta > = 0,50 m² 
st/m² sòl 

21.00 m 

Parcel·la mínima: -- m² Parcel·les: S 1: 2.657,86  
S 2: 985,10  m² 
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S 3: 661,97  

Ocupació parcel·la: -- % sòl Ocupació parcel·la: 
S 1: 35.26  
S 2: 62.13  
S 3: 23.26 

% sòl 

Volum màx. edificable: -- m³/ m² sòl Volum edificable: 
S 1: 2.41  
S 2: 4,12 
S 3: 0.87 

m³/ m² sòl 

Edificabilitat màx.: -- m²/ m² sòl Edificabilitat: 
S 1: 0,68 
S 2: 0,92  
S 3: 0,23 

m²/ m² sòl 

Alçada reguladora màxima: 10.00 m Alçada màxima: 
S 1: 7,50 
S 2: 9.30  
S 3: 3,75 

m 

  
Condicions d’edificació 

Paràmetres normativa CONSTRUCCIÓ Paràmetres projecte 
  

Superficie màx. en edificació: -- m² Ocupació en edificació: 
S 1: 937,30 
S 2: 612,06  
S 3: 154,00 

m² 

Superficie màx. edificada: -- m² Superficie edificada: 
S 1: 1832,40 
S 2: 908,21  
S 3: 154.00 

m² 

Volum màx. edificat: -- m² Volum edificat: 
S 1: 6406.54 
S 2: 4059,17  
S 3: 577.50 

m² 

Alçada reguladora màxima: 10.00 m Alçada màxima: 
S 1: 7,50 
S 2: 9.30  
S 3: 3,75 

m 

Alçada màx./mín. planta baixa: -- m Alçada lliure planta baixa: 
S 1: 3.00  
S 2: 4,00 
S 3: 3,00 

m 

Alçada mínima planta pis: -- m Alçada lliure planta pis: 
S 1: 3.00  
S 2: 4,00 
S 3: 3,00 

m 

  
 
 
 
b) Codi Tècnic de l’Edificació 
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del 
CTE. S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars 
establerts al CTE. Aquest compliment del CTE es realitza mitjançant els Documents Bàsics 
corresponents, que incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les 
exigències bàsiques també es satisfan a través de solucions alternatives, que justifiquen l’assoliment de 
les mateixes prestacions. 
 
c) Requisits de funcionalitat segons l’article 3.1a) Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
Els requisits bàsics de l’edificació de funcionalitat, segons l’article 3.1a) de la LOE, són els següents: el 
d’utilització, el d’accessibilitat i el d’accés als serveis de les telecomunicacions, audiovisuals i 
d’informació. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.1. Objectiu de l’espai 
El projecte que Ona Beach Club S.L. presenta, engloba les superfícies 1, 2 i 3 d’explotació al Trajo de 
Garbi de Vilanova i la Geltrú, segons la concessió administrativa publicada per Ports de la Generalitat de 
Catalunya. Un projecte basat en un model de negoci dedicat, en el seu conjunt, a l’oci i la restauració. 
 
El projecte s’emplaça en un indret ubicat en una bocana del moll de Ponent de Vilanova i la Geltrú davant 
el mar  Meditarrani. Amb aquesta premisa com espai inicial, s’engloba un projecte que enfatitzarà l’espai i 
garantitzarà la continuitat de les visuals, així com de les vistes al mar Mediterrani.  
 
El present projecte, tot i que presenta un detall d’explotació de cada zona per separat, no es pot entendre 
com que té espais completament independents, ja que hi ha una cohesió arquitectònica, paisatgística i de 
serveis.  
 
La superfície 1 té unes instal·lacions i espais per a l’ús recreatiu com la celebració de concerts i d’oci 
diurn i nocturn. La superfície 2 encabeix una zona de restauració amb els seus ambients. I la superfície 3 
està centrada en un servei lúdico-infantil i d’oferta turístico-esportiva i cultural. Aquest últim espai es 
col·loca estretègicament al començament de la zona, per a que la població pugui gaudir amb facilitat del 
citat servei.  
 
Precisament, la intenció és que l’essència de La Daurada Beach Club ragui en l’experiència sensorial total 
del client, en un ambient mediterrani, davant el mar, que l’ha de transportar en un viatge de sensacions. 
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L'edificación es podrà desenvolupar per fases de construcció establint un total de 3 fases, una per cada 
actuació d'ús, quedant la urbanització i zona d'aparcament a desenvolupar a l'hora de que l'activitat ho 
requeriexi. 
3.2. Descripció general de la urbanització 
Vial concedit: 2.747,97 m2 
 
El projecte La Daurada no engloba només 3 espais per a usos diferents, sinó que contempla tot un 
conjunt de recorreguts, que es situen entre les edificacions, l’aparcament i la primera linea de mar. Aquest 
fet provoca una continuïtat de diferents itineraris tant per vianants com per a ciclistes. Així doncs hi haurà 
tot un conjunt urbanístic que dotarà la zona d’un caire especial de combinació de visuals marítimes i 
conjunt mediterrani arquitectònic.  
 
Les zones de pas entre superfícies i espais comuns seguiran unes línies unificades tant visuals com de 
mobiliari urbà amb la intenció de fer un espai agradable i de fàcil accés. En les zones comunes també 
s’instal·larà il·luminació per a facilitar l’accés durant la nit i evitar que hi hagin racons foscos i que puguin 
transmetre inseguretat. I pel que fa a la vegetació, i com s’especifica en l’apartat següent, les plantes 
autòctones de la zona i les palmeres acompanyaran al visitant en tot el trajecte pels vials.  
 
En aquest sentit, tota la vegetació proposada serà de tipus local i amb baix cost de manteniment, i poques 
o nul·les necessitats de reg. Per  tant, serà vegetació de tipus arbustiu o arbori compatible amb la seva 
localització a la vora del mar i la climatologia de la zona. 
 
En relació als materials a emprar a la urbanització, seran de tipus petri i de formigó. En el cas de 
l’aparcament, l’explanada estarà realitzada amb formigó gravat per tal que absorveixi la calor diurna sobre 
la deguda base inferior. Els espais d’ús peatonal seran de formigó imprès amb un especejament similar a 
un adoquinat de color vermell terròs en el carril bici i lloses de pedra grisos típiques del Mediterrani, en el 
cas dels espais públics i de color crema o siena en el cas dels espais delimitats com a privatius. Els límits 
seran tractats de la mateixa manera, amb vorals i escossells de formigó prefabricat  de color i textura 
similars a la resta de paviments. Els escossells es realitzaran igualment tractats amb peces prefabricades 
de formigó de forma circular. 
 
A l’inici del passeig en front del mar es col·locaran un paviment especial de formigó imprès amb 
assemblança a la fusta, on es col·locarà un aparcament de bicicletes. Aquest espai quedarà just en front 
de l’espai reservat per ús esportiu i ús de jardí infantil.  
Així doncs el projecte La Daurada Beach Club–superfícies 1, 2 i 3-  ha de ser una natural utilització de 
l’espai del Trajo del Garbí, afavorint la seva integració dintre del port de Vilanova i la Geltrú, i amb una 
clara i estreta relació de proximitat amb la ciutat. En aquest sentit, és molt important la permeabilitat de la 
proposta envers a un ús peatonal, carril bici i rodat per part del ciutadà, eliminant o reduint al màxim les 
barreres visuals i arquitectòniques. Per tant, lluny d’ocupar tota la superfície possible, la proposta, de 
manera individual per a cada un dels espais o usos com del conjunt, pretén cedir gran part de l’espai 
disponible per a un ús públic. 
 
 
3.3. Descripció general dels edificis  
Els edificis objecte d’estudi es configuren tal com s’ha comentat anteriorment amb tres zonificacions ben 
detallades. Les seves superficies són les següents: 
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 Parcel·la Superf. const. Superf. edificada Alçada màxima 
Espai 1 2.657,86 937,30 m² 1832,40 7,50 m 
Espai 2 985,10 612,06 908,21 9.30 m 
Espai 3 661,97 154,00 154,00 3,75 m 

 
Totes tres zones estan configurades com edificacions de baixa alçada, de planta baixa i planta pis, menys 
l’espai 3 que conté tan sols una planta baixa. Tots els bocs conformen un espai de mirador, en forma 
radial per a gaudir el màxim del mar Mediterrani.  
 
Tal com s’ha comentat totes les edificacions estan obertes cap a l’aigua, obtenint l’alçada major a 
l’aparcament, mentre redueixen alçada quan es dirigeixen cap el mar. Aquest cas no es realitza a la part 
de oci nocturn per evitar la propagació de soroll cap a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Així aconseguim un 
espai aïllat, que evitarà possibles contaminacions acústiques.  
 
Tot el complex estarà format per elements auxiliars, amb els espais en façana oberts i tancats de forma 
que garantirà la transparència total de la franja situada al passeig de Trajo de Garbí. 
 
A la vegada, la configuració de la proposta com un element discontinu amb varis passos des de la zona 
d’aparcament fins a la zona davantera, a tocar del mar, permet dotar-la de la permeabilitat necessària per 
a garantir la integració de tot el conjunt –aparcament i zona d’ús i explotació- en un únic àmbit 
correctament interrelacionat. 
 
S’utilitzen materials i sistemes constructius basats en l’arquitectura tradicional, però amb la seva 
interpretació des de la vessant de la sostenibilitat mediambiental i l’estalvi energètic, tot el projecte busca 
el menor impacte mediambiental i paisatgístic. 
 
L’estructura i els panells de tancament es realitzaran bàsicament de formigó prefabricat, que a la vegada 
que garanteix una vida útil adequada per ambients marítims, té una característica mediambiental molt 
adequada, tant per execució com per manteniment.  
 
D’aquesta manera, es garanteix la rapida i flexible instal·lació de la edificació amb els menors costos de 
implantació i manteniment, garantint el seu gran confort i la seva total reutilització. Igualment, permet una 
construcció diàfana i amb grans alçades (tot i que no és el cas) que permet integrar tots els usos 
previstos. 
 
Sobre Aquest element prefabricat, es preveu la instal·lació d’acabats addicionals i la realització del certs 
acabats interiors per tal de possibilitar els usos específics. Així doncs, es preveu la realització d’un 
revestiment exterior tipus remolinat a la calç amb característiques similars a les cases de pescadors 
típiques de tot el contorn del Mediterrani.  
 
Finalment, pel que fa als colors emprats en el disseny decoratiu, s’utilitzaran tons freds i frescos basats en 
el paisatge mediterrani. Els blaus, blancs, marrons i terrosos predominaran en totes les superfícies, tant 
en l’edificació com en els elements auxiliars. 
 
Aquesta proposta, juntament amb les altres, permet fer una lectura de molt baix impacte visual i 
paisatgístic, amb clares referències a una arquitectura tradicional, amb clares referencies a l’arquitectura 
típica de la costa catalana i la seva configuració com a barrera permeable. 
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Finalment, la proposta permet l’ús i el gaudiment dels usuaris propis i els accidentals i vianants. Tota la 
intervenció proporciona a Vilanova i la Geltrú un espai i serveis que permet salvar la tradicional 
reclamació del municipi d’una clara i contundent connexió amb  el mar mediterrani. 
 
3.4. Descripció del programa 
 
Parcel·la 1: Usos recreatius de pública concurrència i organització d'esdeveniments 
Superfície 1: 2.657,86 m2 
 
La zona 1 esta destinada a un ús recreatiu de pública concurrència i organització d’esdeveniments. Per 
aquest motiu, i donat que el programa desenvolupa un ús mes restringit i amb una forta carga de 
component d’oci nocturn, la proposta es desenvolupa ocupant tot l’espai perimetral per una edificació que 
te la voluntat de servir dels espais servidors i d’instal·lacions necessàries per a l’ús principal interior, i a 
l’hora permetre un acurat control d’accés a l’hora que s’elimina el problema de transmissió del soroll. 
 
En aquest sentit, totes bandes perimetral tenen 7.50 metres d’alçada que permeten distribuir 
correctament tots els espais d’accés, magatzem, serveis, taquilles de venda, taquilles tipus consigna, etc., 
a la vegada que conseguir una barrera acústica adequada per a no transmetre cap tipus de soroll a la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú.  
 
Aquesta configuració quadrada perimetral permet localitzar la pista, la zona de màxim nivell acústic, 
totalment aïllat. A més a més la col·locació de  la citada edificació enretirada del mar permet deixar 
totalment lliure el front de mar, provocant que aquest front sigui una continuitat del passeig marítim 
dissenyat.  
 
En aquest espai es preveu la col·locació de varies zones d’ombra a la part davantera i limitant amb la 
vora del mar, per tal de permetre un ús diürn a l’època estival. Aquestes zones d’ombra estaran 
configurades per pèrgoles a diferent alçada amb un entramat de fusta de castanyer decapada en color 
blanc, i lones tensades a mode de velamen de vaixell sobre una estructura metàl·lica que té 
reminiscències en els mastils dels velers. 
 
Aquesta dotació al conjunt d’elements d’ombra de caire estacional i la dotació d’elements de protecció 
solar i seguretat integrats dintre de la arquitectura del conjunt, permet a l’hora un òptim ús durant el 
període de funcionament i la total protecció del conjunt durant els mesos sense funcionament. 
 
A la cantonada final del passeig s’ubica la zona chill – out amb música no gaire sonora, que domina el 
conjunt de l’espai de la zona 3 i permet unes magnifiques vistes sobre la platja de Vilanova i la Geltrú. 
 
En un costat de la plaça resultant es preveu la disposició d’un escenari que permeti el correcte 
desenvolupament d’esdeveniments musicals i d’altres tipus d’actes de representació. Aquest escenari es 
col·locarà estratègicament orientat cap al mar per evitar la transmissió d’ones acústiques cap a la ciutat.  
 
En front de l’escenari s’ubica la zona VIP, per que la gent pugui observar perfectament les actuacions 
realitzades des de l’escenari.  
La resta dels elements que conformen aquest espai són el mobiliari, de tipus mediterrani amb paraments 
a la calç i metall inoxidable, i uns elements addicionals de protecció acústica, que conformen configurar 
un espai realment agradable i en consonància amb la lectura del conjunt de la proposta.   
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Parcel·la 2: Usos de restauració i relacionats amb la gastronomia  
Superfície 1: 985,10 m2 
 
La zona 2 està destinada a un ús de gastronomia i restauració. Es preveu la dotació d’un restaurant i un 
bar, ambdós amb servei interior i exterior, en espais annexos a l’edificació. 
 
Es conforma com una construcció composta per un volum en planta baixa que engloba també una 
terrassa exterior, i un petit volum a planta primera, que garanteix una terrassa coberta.  
 
A la façana del passeig de Trajo de Garbí es concentren els espais de servei de la cuina i els serveis 
higiènics. A partir d’aquí es projecten uns espais cap al mar conformant en un cas el restaurant interior i 
en altre la terrassa exterior descoberta. A la part frontal i amb vistes al mar té lloc el menjador a l’esquerra 
i una barra de bar i una terrassa coberta a la dreta. A la planta superior es localitzen dues petites barres, 
mentre la resta és una combinació de terrasses cobertes i exteriors.  
 
La dotació al conjunt d’elements d’ombra de caire estacional i la dotació d’elements de protecció solar i 
seguretat integrats dintre de la arquitectura del conjunt, permet a l’hora un òptim ús durant el període de 
funcionament i la total protecció del conjunt durant els mesos sense funcionament. 
 
Aquest espai està configurat deixant un espai d’accés de vianants lliure entre el límit d’aquesta zona i la 
zona 3, per tal que l’accés sigui sense restriccions cap a l’espai de circulació de la vora del mar, a on 
també es crea un espai de circulació pública del mateix ample, que permet millorar les condicions de 
circulació i estada en aquest indret. 
 
Així doncs la creació d’aquest vial  permet la mencionada permeabilitat de la proposta des de 
l’aparcament al mar i viceversa, i limita i fragmenta la lectura del conjunt amb la creació de una lectura 
vernacular mes propera a les construccions tradicionals i les urbanitzacions de caire històric. 
 
 
Parcel·la 3: Usos comercials, lúdics infantils i / o d'esbarjo  
Superfície 1: 661,97 m2 
 
La superfície o zona 3 està destinada  a la creació d’un espai d’us públic i polivalent, amb la delimitació de 
varies zones obertes per a un ús específic. Tota aquesta zona té un recolzament establert segons dues 
edificacions de baixa alçada que contenen un nucli de banys pels vianants i usuaris d’aquest espai, i d’un 
petit volum edificat destinat a usos comercials que puguin complementar l’oferta del conjunt, tals com ara 
un quiosc, màquines de vending, botiga de merxandatge, etc. 
 
La primera de aquestes zones específiques es destinarà a la implantació d’un espai de jocs infantils 
destinats a diverses edats, amb la creació d’una zona pavimentada sobre el paviment de formigó imprès 
composta per lloses de cautxú reciclat colorides. Un altre espai serà realitzat amb sauló i finalment un 
tercer espai que inclourà una petita zona verda. Aquesta pavimentació tant diferencial permet delimitar la 
part d’us dels infants i garantir les millors condicions per al joc. 
 
La segona zona específica es destinarà a la implantació d’un gimnàs a l’aire lliure que inclogui la 
instal·lació de diverses estacions d’exercicis específics de tonificació, rehabilitació i musculació. Anirà 
igualment delimitada per un paviment diferenciador de tipus cautxú reciclat, per tal de garantir les millors 
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condicions per a la pràctica establerta. 
 
La tercera zona específica està reservada per a la instal·lació d’un monument commemoratiu als 
pescadors que van perdre la vida el 1911. 
 
Aparcament  
Superfície 3: 3.497,73 m2 
 
La finalitat de l'aparcament és també la de complir amb el pla de mobilitat del municipi així com amb 
l'Ordenança Municipal d'aparcaments per tractar-se d'una superfície >100 m2. A aquest efecte, s'indiquen 
a continuació les característiques principals de l'aparcament: 
 

• Superfície: 1.320 + 426,25 = 1.746,25 m2 
• Capacitat: 

o 4 places adaptades 
o 126 places per a turisme 
o 35 places per a motocicletes 

• Dimensions de les places d’aparcament: 
o Places adaptades: 2,2 x 4,5 metros (més 1,20 mts per transf.lateral) 
o Places per a turisme: 2,2 x 4,5 metros 
o Motocicletes: 1,0 x 2,0 metros 

• Amplada dels passadissos:  4,50 metres passadís en un sentit 
6,00 metres passadís en dos sentits 

• Classificació: grup C segons artícle 3 de la Ordenança (>40 vehicles turisme) 
 
L'aparcament complirà el que estableix l'Ordenança Municipal d'aparcament de Vilanova i la Geltrú, tot i 
que cal destacar que el nombre de places i la superfície corresponent vénen en aquest cas determinats 
per les establertes en la documentació de concurs de concessió de superfícies. 
 
En qualsevol cas, la zona d'aparcament pretén completar, a més, les zones ja disponibles en l'entorn de 
l'activitat per tal de facilitar l'accés a l'activitat sense perjudici per a aquest. 
 
Tantmateix es pretent que tota la franja que enllaça amb la ciutat mitjançant la parcel.la resultant on es 
situen les activitats i s’anomena Dic de Ponent que funciona com a zona blava durant el dia. També 
s’aprofitaràn les places de l’aparcament del port esportiu. 
 
D’acord amb l’article 284 del planejament les places exigibles són: 
-Art.284. 2,c). Una plaça per cada 12 localitats fins a 500 localitats (42localitats) i 1 per cada localitat a 
partir de 500. Si tenim un aforament de 1500 localitats a discoteca implicaria incrementar en 1000loc/1 
plaça per cada 10 loc. = 100 places més. TOTAL PLACES  142. 
-A restauració i comerç, aplicarem art. 40.i). Una plaça per cada 100 m2 construits. Si disposem  de un 
total de restauració 673,26 m2 i Comercial/equipaments de 154 m2, resulta un total de 827,26 m2, que 
equival a 827,26 m2/ 1 plaça per cada 100 m2 = 8,2 places, són per arrodonir 8 places d’aparcament. 
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Total de l’actuació 142 places + 8 places = 150 places d’aparcament. 
 

 
3.4. Ús característic dels edificis 
 
Parcel·la 1: Usos recreatius de pública concurrència i organització d'esdeveniments 
Superfície 1: 2.657,86 m2 
 
Tipologia d’establiment i serveis a realitzar 
El model d’establiment per a la superfície 1 és un espai multifuncional dedicat a la restauració i l’oci 
familiar gaudint de la naturalesa per estar ubicat en el moll de ponent davant el mar Mediterrani. 
 
En comptar amb 2.657,86 m2 per a usos recreatius i d’esdeveniments, l’empresa ofereix un espai per a 
l’oci cultural i musical, amb la complementació del servei de restauració. L’activitat se centrarà únicament 
en els mesos estiuencs. Durant la resta de l’any, l’espai estarà tancat i amb el pas restringit del públic. 
 
L’amplitud de la parcel·la facilta la creació de quatre ambients: una pista central per a la realització de 
concerts i balls de gran format, una pista per a “chill-out”, una primera planta en format mirador de pista 
així com de mar, i una terrassa-mirador al mediterrani. L’objectiu és oferir un servei de restauració més 
simple i senzill que el restaurant de la superfície 2  
 
Parcel·la 2: Usos de restauració i relacionats amb la gastronomia  
Superfície 1: 985,10 m2 
El restaurant tindrà diferents ambients i una oferta gastronòmica àmplia basada en la cuina mediterrània i 
autòctona de la geografia catalana en la que està ubicat el terreny de la present concessió administrativa.  
 
En l’edifici de restauració hi haurà quatre espais ben definits per a donar diferents tipus de serveis. A la 
planta primera hi haurà un primer espai que serà el menjador, que durant l’horari de menjar farà aquesta 
funció, pero que posteriorment a la nit tindrà funció de pista; el segon serà la zona de serveis. A la planta 
segona obtenim una tercera zona de barres i terrassa coberta. Finalment tant a planta Baixa com a 
Primera, es localitzen varies terrasses exteriors. Dels espais exteriors, destaca la terrassa d’estiu que 
s’ubicarà al voltant de l’edifici, per un dels laterals i la part frontal. 
 
Parcel·la 3: Usos comercials, lúdics infantils i / o d'esbarjo  
Superfície 1: 661,97 m2 
 
En el projecte que els presentem, la superfície 3 és la que té menys edificació. Degut a que la seva 
ubicació és més pròxima a l’avinguda del moll de ponent i que és la porta d’entrada de visitants i clients a 
tot el complex de les superfícies que Ports de la Generalitat treu a concessió, des d’Ona Beach Club S.L. 
optem per a crear un espai de fàcil accés, unit a les zones comunes. 
 
Al centre de la parcel·la s’ubicarà un monument dedicat als pescadors morts en la tempesta que va 
colpejar la costa vilanovina i catalana el 31 de gener de 1911.  
 
En l’esplanada de la plaça també s’hi ubicarà un parc infantil amb gronxadors i jocs per a la canalla, que  
ocuparà 285 m2 a l’aire lliure amb elements de mobiliari per al lleure dels infants. Amb la mateixa 
superfície també hi haurà una esplanada dedicada a l’esport a l’aire lliure. És a dir, s’instal·larà un 
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mobiliari exterior especialitzat en poder fer gimnàstica. Aquells que desitgin fer estiraments o exercicis 
físics tindran un espai amb banc d’abdominals, espatlleres i barres.  
 
La superfície 3 tindrà una zona edificada i de negoci comercial i turístic. Per una banda, hi haurà una 
instal·lació de 41,68 m2 que encabirà el servei de lavabos i de vestuaris per  als clients, així com 
magazems. I en una altra edificació de 112,32 m2 s’hi ubicarà l’activitat comercial i promocional de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Aparcament  
Superfície 3: 3.497,73 m2 
 
El present projecte, a més de les tres superfícies a explotar, també inclou l’aparcament degudament 
pavimentat i il·luminat seguint el disseny de tot el complex de La Daurada Beach Club. En el projecte 
tècnic es detalla les característiques del conjunt de l’aparcament, que donarà cabuda a 120 places de 
cotxes i 48 de motocicletes.  A més, entre una zona de l’aparcament i dues més dels espais comuns del 
complex, hi haurà estacionaments per a deixar 60 places de bicicletes.  
 
3.5. Característiques i paràmetres generals de l’edifici 
Són les que resulten dels gàlibs i alçades definits en aquest estudi de detall. Es contemplen les 
superfícies construïdes les tancades i cobertes al 100% i les cobertes però obertes es computaran al 50%  
 
Quadre de superfícies 
 
ESPAI DISCOTECA 
 
 PLANTA BAIXA COBERTA I TANCADA AL 100%      895,10m2 

 

 PLANTA BAIXA COBERTA AL 50%        42,20m2 

 

 PLANTA PRIMERA COBERTA I TANCADA AL 100%      895,10m2 

 
 SUBTOTAL      1.832,40m2 

 
ESPAI RESTAURANT 
 
 PLANTA BAIXA COBERTA I TANCADA AL 100%      573,26m2 

 

 PLANTA BAIXA COBERTA AL 50%        38,80m2 

 

 PLANTA PRIMERA COBERTA I TANCADA AL 100%      342,80m2 
 
 SUBTOTAL      954,86m2 
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ESPAI COMERCIAL 
 
 PLANTA BAIXA COBERTA I TANCADA AL 100%      154,00m2 

 
 SUBTOTAL      154,00m2 
 
TOTAL ACTUACIO      2.941,26m2 
 
 

3.6. Descripció dels serveis urbanístics  
 
En el proyecto se ha definido las instalaciones interiores de las edificaciones ubicadas en el 
“Trajo de Garbí”. Se trata de una zona totalmente urbanizada, la zona está dotada de los 
servicios urbanísticos, tales como: pavimento de accesos, red de saneamiento, alumbrado, 
instalación eléctrica, red de telefonía y suministro de agua potable. 
 

• Suministro Eléctrico 
El punto de conexión será el existente junto al edificio de “Estació Marítima” o el que 
“Ports de la Generalitat” crea más conveniente. 
No se precisa ET (Estación Transformadora) para las nuevas edificaciones. 

 
• Suministro Agua 

El punto de conexión es el indicado en los planos adjuntos (junto al edificio de “Estació 
Marítima”). 

 
• Telecomunicaciones 

Se limita a la instalación de una Arqueta de Entrada exterior en zona pública y la 
canalización de acceso hasta el Registro de Entrada, en zona privada. 

 
• Alcantarillado 

Se realizará la conexión desde las instalaciones privadas de “La Daurada” hasta la red 
existentes de alcantarillado intercalando dos arquetas de registro entre ambos puntos. 
 

• Alumbrado 
Desde el Cuadro de Control existente, junto a las instalaciones de “La Daurada”, se 
ampliará la red de alumbrado, para cubrir la zona pública.  
 

• Gas 
No está prevista la instalación de Gas. Se dejará previsión de conexión a la red de gas, 
desde las instalaciones de “La Daurada”. 
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4. ACLARIMENTS DE ESTUDI DE DETALL 

4.1 Aclariments de la documentació 
 
Aclariments per l’interpretació de documentació adjuntada: 
 

1. Normativa i plànol d’ordenació de l’edificació. Conté la definició i la regulació necessària i mínima 
dels paràmetres d’ordenació. El plànol d'ordenació, a escala 1/1.000, grafia les parcel·les de 
cantonada que prenen com a fondària edificable màxima un únic front de vial, amb solució en 
forma d'androna. S’inclou plànol en projecte.  

 
2. Memòria urbanística amb justificació i quadre comparatiu del compliment dels paràmetres 

urbanístics del planejament vigent (PE del Port). S’inclou a la memòria el quadre comparatiu 
del compliment dels paràmetres urbanístics.  

 
3. Dins de la memòria, justificació del compliment dels requisits d’aparcament d’acord amb l’article 

284 de les Normes Urbanístiques (NNUU) del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), en 
concordança amb l’article 13.2. de la normativa del PE del Port. S’inclou a la memòria el 
compliment de requisits d’aparcament d’acord amb l’article 284. 

 
4. Memòria i plànols a nivell d’avantprojecte que continguin l’avaluació, estimació, i establiment de 

criteris i directrius per les infraestructures dels serveis urbanístics de la zona, que haurà de tenir 
en compte el futur projecte d’urbanització. S’adjunta document detall dels serveis urbanístics 
en la memòria.  

 
5. En quant a l’estudi paisatgístic que acompanya la proposta, en compliment de l’article 7.4. de la 

normativa del PE del Port, si bé el número i qualitat de les imatges en tres dimensions és 
suficient, manca la definició de les mesures d’integració paisatgistica que es portaràn a terme, tal 
com determina l’esmentat article. S’adjunten més imatges sobre la integració paisatgistica 
de la memòria.  
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4.2 Aclariments pel tipus d’implantacio volumètrica 
 
Sembla que: 
 

 La proposta presentada al tràmit no compleix amb les condicions obligatòries establertes per 
l’article 28.3. b) i c), de la normativa del PE del Port., que diuen, literalment: 
b) Mantenir la façana contínua, amb possibilitats de ratranqueig, enfront a l’accés del dic de 
ponent. 
c) Alliberar el màxim d’espai donant front a les platges. 

 
S’ha realitzat un esquema de la possible col·locació dels espais alliberats front les platges i mantenint la 
façana continua. Els esquemes són els següents: 
 

 
 
Els valors de superficie són els següents:  
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Temes a tenir en compte de l’anterior proposta: 
 

 El nombre de places d’aparcament és menor que en el projecte presentat. 
 
 A més a més, tenir a la façana principal la col·locació de places d’aparcament trenca totalment 

amb l’estètica de façana de port. 
 

 No hi ha espai per la zona d’esports ni per a nens, reduint considerablement l’espai més destinat 
a tots els públics. 

 
 El passeig principal perd la seva essencia de servei al no tenir cap mena d’utilització. Només 

arriba a la zona d’aparcament. 
 

 L’accés a l’aparcament es realitza junt al passeig principal, provocant sorolls. Actualment aquest 
problema s’evita amb la pròpia ubicació de l’edificació.  
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4.3 Altres aclariments 
 
es presenten les següents recomanacions: 
 

El material de paviment escollit per tot l’àmbit, formigó imprès, resulta adequat per l’aparcament i 
espais de circulació secundaris, tant de persones com de vehicles, però és de qualitat insuficient per 
la franja destinada a passeig públic vora el mar on s’haurien de col·locar paviments petris, de formigó 
prefabricat, ceràmics o de fusta. Es canvia el material per la franja destinada a passeig públic 
per formigó prefabricat.  
 

 
Els margallons són espècies de baixa altura. La col·locació de margallons a les vores dels passos de 
vianants transversals a l’aparcarmanent poden resultar inadequats tant per les persones com per 
vehicles per la reduïda amplada disponible. Es col·locaran margallons només als laterals del 
passeig per a no destorbar el pas dels vehicles.  
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2- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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1. DADES GENERALS  
 
1.1 Identificació i objecte del projecte  
Títol de la intervenció: Estudi de Detall d’obra a realitzar en Plaça del Trajo de Garbí Vilanova i la Geltrú.  
 
1. OBRES 
 
1.1. Urbanització 
 
Paviments: 
Els materials utilitzats per a la pavimentació és el formigó imprès. Les característiques d’aquest material 
varien depenent del localització del paviment i de la funció a que es dediqui cada zona: circulació, 
aparcament,... 
En qualsevol cas sempre seran colors i textures integrats amb l’entorn. 
 
Vegetació:  
Espai verd: gespa  
Arbres: Palmera Washingtonia filifera. 
Arbustos: Margalló. 
 
Mobiliari:  
Tot el mobiliari s’adaptarà als requeriments necessaris de funció i impacte: fanals, papereres, escocells, 
bancs i apracabicis, que es definiran al projecte bàsic. 
 
 
1.2. Superfície de concessió 1 
El disseny global d’aquesta instal·lació, té els dos objectius següents: en primer lloc, que la estètica 
exterior i interior, sigui moderna i agradable, de forma que s’integri adequadament al paisatge urbà. En 
segon lloc, evitar que el so pugui arribar a les vivendes més properes, que estan situades a uns 580 
metres del emplaçament. 
 
Fonaments 
Sistema d’unió hiperestàtica de l’element pilar amb el fonament que racionalitza l’encastament, evitant 
punxonaments i podent-se dissenyar com si d’un fonament tradicional es tractés. 
 
Estructura 
Pilars: formigó prefabricat 
Bigues: Bigues de formigó prefabricat de secció variable segons càrregues, que treballen principalment a 
flexió i van recolzades sobre mènsules o caps de pilars.  
Sostre: Plaques alveolars amb una amplada de 1200mm i de cantell 200mm. 
 
Tancaments de façanes 
Panells de formigó armat prefabricat per mòduls fabricats a mida pel projecte. Les façanes de formigó 
arquitectònic agilitzen temps de lliurament, confereixen estabilitat, resistència i durabilitat als edificis. A 
més, són fàcils de reciclar 
Els panells arquitectònics es fabriquen amb formigó armat d’alta qualitat, gris o blanc, i resistència HA30. 
A aquest formigó se li poden afegir pigments minerals i àrids d’una alta gama de colors, a més d’altres 
additius per millorar les qualitats tècniques. 
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Obertures en façana 
Obertures de vidre: Vidre temprat tipus “Float” de 15mm de gruix; i resistència 120 N/mm2 i termoendurit 
de 70 N/mm2.  
 
Finestres: Les finestres es preveuen de fulles corredisses d'alumini lacat blanc i vidre armat doble amb 
camera 4-6-4 mm. 
 
Porticons: pannell cec tipus sandvitx de 1960 mm x 2530 mm i gruix de 40 mm.  
 
Portes: Les portes es preveuen d'un full cega realitzada amb perfils d'alumini lacat blanc i pannell tipus 
sandvitx d'idèntiques característiques al del tancament, amb maneta i pany de seguretat amb maneta, 
pany de seguretat i barra antipànic. 
 
Proteccions intrusisme: A les façanes d’accés on siguin vidradres s’integrarán reixes integrades amb 
l’actuació global i que quan estiguin obertes formin part de la composició de façana (veure alçats 
obert/tancat). A les parts que miren a mar i són vidrades en condicions generals romandran obertes e 
integrades a façana excepte fora de temporada que tancaran la visual, per tal de garantir la seguretat. 
 
Tancaments interiors 
Per als compartiments interiors es preveu realitzar envà format per pannell format per dues làmines d'acer 
prelacat en perfil comercial de 0,5 mm de gruix i nucli central d'escuma de poliuretà de 40 kg/m3 amb un 
gruix total de 60 mm, muntat sobre estructura auxiliar metàl·lica. 
 
Complementàriament es preveu realitzar extra adossat autoportant tipus Pladur metall 63/600 (48) o 
equivalent, compost per una estructura galvanitzada de 48 mm amb canals com a element horitzontal i 
muntants com a element vertical, amb una separació entre eixos de 60 cm i una placa de guix laminat de 
15 mm de gruix, incloent bandes acústiques de muntatge perimetrals. 
 
El revestiment superficial dels tancaments interiors es realitzarà amb pintura plàstica, de molt bona 
adherència i penetració, amb acabat mat i llis, aplicat previ escatat de petites adherències i imperfeccions 
i una mà de fons amb pintura plàstica diluïda amb un 15-25% molt fina, empastat de faltes i dues mans 
d'acabat diluïdes al 10-20% segons NTE/RPP-24. 
 
El recobriment vinílic de paraments verticals serà tipus Vescom o equivalent. 
 
Revestiment de façana 
Tota la façana ja ve acabada en prefabricat amb els color blancs i textures llisses 
 
Paviments 
Formigó acabat amb helicòpter amb tractament específic per el só a la zona de la pista 
 
Falsos sostres 
En aquelles zones que disposin de fals sostre es preveu emprar fals sostre registrable format per lames 
d'acer en forma d'omega, encadellades i amb acabat lacat color blanc. 
 
Lavabos 
Les cabines sanitàries que formaran els lavabos estaran formades per divisòria amb placa de resines 
sintètiques del tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent, de 13 mm de gruix i color a definir, incloent un 
perfil tipus'' U'' d'alumini per als acabats superior i inferior. Les divisòries disposaran de peus regulables, 
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frontisses, tancament i pom amb indicador de lliure / ocupat tot això en acer inoxidable per a la seva fàcil 
neteja. Les portes seran d'envans interiors acabada amb melamina i amb un pas lliure de 70 cm. 
 
 
1.3. Superfície de concessió 2 
Es procedeix a continuació a la descripció dels elements que formen part del restaurant que es pretén 
instal·lar a la superfície de concessió 2. En general, es tracta d’una construcció formada per estructura 
prefabricada de formigó armat de similars característiques a l’espai lúdic. Aquest cos té una alçada de 
9,30 metres en la zona de passeig Trajo de Garbí i 4,65 en façana mar. La superfície total en planta és de 
573,26  m2. 
 
Fonaments 
Sistema d’unió hiperestàtica de l’element pilar amb el fonament que racionalitza l’encastament, evitant 
punxonaments i podent-se dissenyar com si d’un fonament tradicional es tractés. 
 
Estructura 
Pilars: formigó prefabricat 
Bigues: Bigues de formigó prefabricat de secció variable segons càrregues, que treballen principalment a 
flexió i van recolzades sobre mènsules o caps de pilars.  
Sostre: Plaques alveolars amb una amplada de 1200mm i de cantell 200mm. 
 
Tancaments de façanes 
Panells de formigó armat prefabricat per mòduls fabricats a mida pel projecte. Les façanes de formigó 
arquitectònic agilitzen temps de lliurament, confereixen estabilitat, resistència i durabilitat als edificis. A 
més, són fàcils de reciclar 
Els panells arquitectònics es fabriquen amb formigó armat d’alta qualitat, gris o blanc, i resistència HA30. 
A aquest formigó se li poden afegir pigments minerals i àrids d’una alta gama de colors, a més d’altres 
additius per millorar les qualitats tècniques. 
 
Obertures en façana 
Obertures de vidre: Vidre temprat tipus “Float” de 15mm de gruix; i resistència 120 N/mm2 i termoendurit 
de 70 N/mm2.  
 
Finestres: Les finestres es preveuen de fulles corredisses d'alumini lacat blanc i vidre armat doble amb 
camera 4-6-4 mm. 
 
Porticons: pannell cec tipus sandvitx de 1960 mm x 2530 mm i gruix de 40 mm.  
 
Portes: Les portes es preveuen d'un full cega realitzada amb perfils d'alumini lacat blanc i pannell tipus 
sandvitx d'idèntiques característiques al del tancament, amb maneta i pany de seguretat amb maneta, 
pany de seguretat i barra antipànic. 
 
Proteccions intrusisme: A les façanes d’accés on siguin vidradres s’integrarán reixes integrades amb 
l’actuació global i que quan estiguin obertes formin part de la composició de façana (veure alçats 
obert/tancat). A les parts que miren a mar i són vidrades en condicions generals romandran obertes e 
integrades a façana excepte fora de temporada que tancaran la visual, per tal de garantir la seguretat. 
 
Tancaments interiors 
Per als compartiments interiors es preveu realitzar envà format per pannell format per dues làmines d'acer 
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prelacat en perfil comercial de 0,5 mm de gruix i nucli central d'escuma de poliuretà de 40 kg/m3 amb un 
gruix total de 60 mm, muntat sobre estructura auxiliar metàl·lica. 
 
Complementàriament es preveu realitzar extra adossat autoportant tipus Pladur metall 63/600 (48) o 
equivalent, compost per una estructura galvanitzada de 48 mm amb canals com a element horitzontal i 
muntants com a element vertical, amb una separació entre eixos de 60 cm i una placa de guix laminat de 
15 mm de gruix, incloent bandes acústiques de muntatge perimetrals. 
 
El revestiment superficial dels tancaments interiors es realitzarà amb pintura plàstica, de molt bona 
adherència i penetració, amb acabat mat i llis, aplicat previ escatat de petites adherències i imperfeccions 
i una mà de fons amb pintura plàstica diluïda amb un 15-25% molt fina, empastat de faltes i dues mans 
d'acabat diluïdes al 10-20% segons NTE/RPP-24. 
 
El recobriment vinílic de paraments verticals serà tipus Vescom o equivalent. 
 
Revestiment de façana 
Tota la façana ja ve acabada en prefabricat amb els color blancs i textures llisses 
 
Paviments 
Formigó acabat amb helicòpter amb tractament específic per el só a la zona de la pista 
 
Falsos sostres 
En aquelles zones que disposin de fals sostre es preveu emprar fals sostre registrable format per lames 
d'acer en forma d'omega, encadellades i amb acabat lacat color blanc. 
 
Lavabos 
Les cabines sanitàries que formaran els lavabos estaran formades per divisòria amb placa de resines 
sintètiques del tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent, de 13 mm de gruix i color a definir, incloent un 
perfil tipus'' U'' d'alumini per als acabats superior i inferior. Les divisòries disposaran de peus regulables, 
frontisses, tancament i pom amb indicador de lliure / ocupat tot això en acer inoxidable per a la seva fàcil 
neteja. Les portes seran d'envans interiors acabada amb melamina i amb un pas lliure de 70 cm. 
 
 
 
1.4. Superfície de concessió 3 

 
Fonaments 
Sistema d’unió hiperestàtica de l’element pilar amb el fonament que racionalitza l’encastament, evitant 
punxonaments i podent-se dissenyar com si d’un fonament tradicional es tractés. 
 
Estructura 
Pilars: formigó prefabricat 
Bigues: Bigues de formigó prefabricat de secció variable segons càrregues, que treballen principalment a 
flexió i van recolzades sobre mènsules o caps de pilars.  
Sostre: Plaques alveolars amb una amplada de 1200mm i de cantell 200mm. 
 
Tancaments de façanes 
Panells de formigó armat prefabricat per mòduls fabricats a mida pel projecte. Les façanes de formigó 
arquitectònic agilitzen temps de lliurament, confereixen estabilitat, resistència i durabilitat als edificis. A 
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més, són fàcils de reciclar 
Els panells arquitectònics es fabriquen amb formigó armat d’alta qualitat, gris o blanc, i resistència HA30. 
A aquest formigó se li poden afegir pigments minerals i àrids d’una alta gama de colors, a més d’altres 
additius per millorar les qualitats tècniques. 
 
Obertures en façana 
Obertures de vidre: Vidre temprat tipus “Float” de 15mm de gruix; i resistència 120 N/mm2 i termoendurit 
de 70 N/mm2.  
 
Finestres: Les finestres es preveuen de fulles corredisses d'alumini lacat blanc i vidre armat doble amb 
camera 4-6-4 mm. 
 
Porticons: pannell cec tipus sandvitx de 1960 mm x 2530 mm i gruix de 40 mm.  
 
Portes: Les portes es preveuen d'un full cega realitzada amb perfils d'alumini lacat blanc i pannell tipus 
sandvitx d'idèntiques característiques al del tancament, amb maneta i pany de seguretat amb maneta, 
pany de seguretat i barra antipànic. 
 
Proteccions intrusisme: A les façanes d’accés on siguin vidradres s’integrarán reixes integrades amb 
l’actuació global i que quan estiguin obertes formin part de la composició de façana (veure alçats 
obert/tancat). A les parts que miren a mar i són vidrades en condicions generals romandran obertes e 
integrades a façana excepte fora de temporada que tancaran la visual, per tal de garantir la seguretat. 
 
Tancaments interiors 
Per als compartiments interiors es preveu realitzar envà format per pannell format per dues làmines d'acer 
prelacat en perfil comercial de 0,5 mm de gruix i nucli central d'escuma de poliuretà de 40 kg/m3 amb un 
gruix total de 60 mm, muntat sobre estructura auxiliar metàl·lica. 
 
Complementàriament es preveu realitzar extra adossat autoportant tipus Pladur metall 63/600 (48) o 
equivalent, compost per una estructura galvanitzada de 48 mm amb canals com a element horitzontal i 
muntants com a element vertical, amb una separació entre eixos de 60 cm i una placa de guix laminat de 
15 mm de gruix, incloent bandes acústiques de muntatge perimetrals. 
 
El revestiment superficial dels tancaments interiors es realitzarà amb pintura plàstica, de molt bona 
adherència i penetració, amb acabat mat i llis, aplicat previ escatat de petites adherències i imperfeccions 
i una mà de fons amb pintura plàstica diluïda amb un 15-25% molt fina, empastat de faltes i dues mans 
d'acabat diluïdes al 10-20% segons NTE/RPP-24. 
 
El recobriment vinílic de paraments verticals serà tipus Vescom o equivalent. 
 
Revestiment de façana 
Tota la façana ja ve acabada en prefabricat amb els color blancs i textures llisses 
 
Paviments 
Formigó acabat amb helicòpter amb tractament específic per el só a la zona de la pista 
 
Falsos sostres 
En aquelles zones que disposin de fals sostre es preveu emprar fals sostre registrable format per lames 
d'acer en forma d'omega, encadellades i amb acabat lacat color blanc. 
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1.5. Instal·lacions 
 
Per tal de garantir els subministraments per les noves instal·lacions objecte de concessió, són 
necessàries les noves escomeses associades als subministraments d'aigua i energia. 
 
En aquest sentit, es preveu realitzar una xarxa soterrada completa de sanejament d'aigües pluvials i 
fecals, subministrament d'aigua de xarxa, subministrament d'energia elèctrica i posada a terra de les 
instal·lacions. Com que no es disposa de servei de subministrament de gas, es preveu la instal·lació aèria 
d'un dipòsit de propà que garanteixi el subministrament principalment a la cuina associada al restaurant a 
instal·lar en la superfície de concessió número 2. 
 
De la mateixa manera, per garantir el funcionament de les activitats, es tindrà en compte la instal·lació 
d'un grup electrogen capaç de proporcionar l'energia elèctrica requerida en cas de fallada del 
subministrament de xarxa. 
 

- Subministrament Elèctric. 
El punt de connexió serà l'existent costat de l'edifici "Estació Marítima" o què "Ports de la Generalitat" 
cregui més convenient. No cal ET (Estació Transformadora) per a les noves edificacions. 
 

- Subministrament Aigua. 
El punt de connexió és l'indicat en els plànols adjunts (al costat de l'edifici de "Estació Marítima"). 
 

- Telecomunicacions. 
Es limita a la instal·lació d'una Pericó d'Entrada exterior en zona pública i la canalització d'accés fins el 
Registre d'Entrada, en zona privada. 
 

- Clavegueram 
Es realitzarà la connexió des de les instal·lacions privades de "La Daurada " fins a la xarxa existents de 
clavegueram intercalant dues arquetes de registre entre els dos punts. 
  

- Enllumenat 
Des del Quadre de Control existent, al costat de les instal·lacions de "La Daurada", s'ampliarà la xarxa 
d'enllumenat, per cobrir la zona pública. 
 

- Gas 
No està prevista la instal·lació de Gas. Es deixarà previsió de connexió a la xarxa de gas, des de les 
instal·lacions de "La Daurada". 
 
 
 
Arquitecte collegiat: 
 
 
 
 
 
Signatura 
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7- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
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7.1. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: REPORTATGE FOTOGRÀFIC EN 3D 
 
• 01 Documentació gràfica: reportatge fotogràfic en 3D. 
 
 
7.2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: PLÀNOLS DIN-A1.  
 
• 01 Plànol de situació 
• 02 Plànol d’emplaçament  
• 03 Plànol de parcel·lació  
• 04 Plànol de volums i alineacions  
• 05 Plànol de planta Baixa 
• 06 Plànol de planta Primera 
• 07 Plànol de façanes 
• 08 Plànol de seccions 
• 09 Plànol d’instal·lacions 
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7.1. – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: REPORTATGE FOTOGRÀFIC EN 3D 
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Vista general des de Passeig Garbi´ 
 

 
 

Vista des d’aparcament 
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Vista des de restaurant 
 

 
 

Vista des de centre d’oci 
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