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I. GENERALITATS

1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE DETALL

L’objecte del present projecte és la construcció d’un túnel acústic en 
l’espai contigu a les actuals oficines del Laboratori d’Aplicacions Bioacús-
tiques del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú.

El projecte comprèn l’ampliació de les oficines del LAB, en l’interior del 
qual es situa un túnel acústic. El túnel acústic estarà a nivell de semiso-
terrani.

2. EMPLAÇAMENT

L’Estudi de Detall es situa en el Port de Vilanova i La Geltrú, a l’àrea del 
LAB, destinada a Administració:

3. PROMOTOR

El promotor és el Laboratori d’Aplicacions Bioacústica del Centre Tecnolò-
gic de Vilanova i La Geltrú.

4. PROPIETARI

El propietari del terreny és l’Organisme Autònom de la Generalitat de 
Catalunya.

II. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Justificació de conveniència i oportunitat de la redacció de l’Estudi de 
Detall.

Aquest Estudi de Detall té com a objecte definir les condicions de l’edi-
ficació sobre el terreny confrontant a les actuals oficines del Laboratori 
d’Aplicacions Bioacústica del Centre Tecnològic de Vilanova i La Geltrú.
 
L’àrea està regulada pel Pla Especial del Port de Vilanova i La Geltrú, 
aprovat definitivament el 25 de Maig de 2007, dins del seu article 25 : 
“Normes de Regulació de la zona administrativa (clau a).

A més, l’article 7 en el seu apartat estableix el següent:

“Per a l’ordenació volumètrica del conjunt de cada zona, amb caràcter 
previ a la tramitació de les propostes caldrà fer un estudi de detall que 
inclou un estudi paissatgístic de la proposta, amb imatges en tres di-
mensions d’aquells punts de vista que permet visualitzar-la i avaluar-la. 
S’adoptaran mesures d’integració paissatgística de les edificacions utilit-
zant materials neutres, com els similars a la pedra i a l’horitzó”.

La redacció del present projecte respon a aquesta disposició de l’article 7 
del Pla.

2. Descripció de l’àmbit de l’Estudi de Detall.

L’àmbit de l’Estudi de Detall és la zona confrontant amb les oficines ac-
tuals del LAB, amb una superfície de sòl de 143.97m².

3. Característiques del terreny.

Acualment el terreny està com a jardí de les oficines. 
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4. Proposta de Ordenació.

L’objete del projecte és el d’ocupar aquest terreny amb un volum que 
alberga l’ampliació de les oficines, en l’interior de les quals se situa un 
túnel acústic per invest¡gació.

5. Paràmetres urbanístics i Adequació al Pla.

L’àrea està regulada pel Pla Especial del Port de Vilanova i La Geltrú, 
aprovat definitivament el 25 de Maig de 2007, dins del seu article 25 : 
“Normes de Regulació de la zona administrativa (clau a).

Els paràmetres reguladors són:

1. La zona administrativa es defineix com l’àrea de l’espai portuari desti-
nada a albergar els edificis propis del la Administració portuária, que no 
estan al servei exclusiu dels usos d’una zona de les definides en aquest Pla 
Especial.

2. La regulació de l’edificació en aquesta zona ve definida pels següents 
paràmetres:

a) Índex d’edificabilitat neta zonal: 0,4 m² de sostre/m² de sòl

b) Alineació de façana dels edificis que donen al passeig marítim la defineix 
l’actual edifici administratiu Ports de la Generalitat.

c) Ocupació màxima zonal: 40% de la superfície total de la zona.

d) Altura màxima de 7 m corresponent a planta baixa i un
pis.

3. Els usos admesos són l’administratiu, el cultural i l’educatiu per a la di-
vulgació pesquera i marítima, dels definits en el Pla General d’Ordenació 
Urbana de Vilanova i la Geltrú.

4. S’admet com ús complementari el d’aparcament de vehicles lligats a la 
adiministració del port, la recerca i exposicions associades a l’ús cultural i 
educatiu i qualsevol altre de les activitats pròpies de l’administració ge-
neral del port. Així mateix els serveis mínims per a les instal·lacions de la 
nàutica popular.

5. El desenvolupament dels usos i activitats al fet que es destina aquesta 
zona s’efecturarà a través dels respectius projectes de l’edificació i ade-
quació dels espais lliures.

Segons aquests paràmetres la nostra proposta estableix un edifici d’am-
pliació amb altura màxima de 6.63m, una edificabilitat de 181.23m² i 
una ocupació de 167.67m². Sumant aquests paràmetres als quals supo-
sen les oficines actuals, tenim ocupació total de 587.58m², edificabilitat 
total de 601,14m².

Per tant, la proposta és coherent amb el Pla Especial del Port de Vilanova 
i La Geltrú

En els plans annexos s’especifica la zonificació, així com la volumetria 
projectada, adequada a la normativa del P.I., així com els quadres de su-
perfícies i volums.

Silvia Burguete Delgado, Arquitecta
Barcelona, juliol 2013
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III. NORMES URBANÍSTIQUES

1. Àmbit de l’Estudi de Detall.

L’àmbit de l’Estudi de Detall és la zona confrontant amb les oficines ac-
tuals del LAB, amb una superfície de sòl de 143,97m².

2. Contingut.

L’Estudi de Detall es compon dels següents documents:

a. Memòria Justificativa de l’Ordenació.
b. Normes urbanístiques.
c. Programa d’actuació.
d. Estudi Paisatgístic.
i. Plànols d’Ordenació Urbanísitica.

Tenen la consideració de documents normatius de l’Estudi:

a. Les Normes Urbanístiques.
b. Els plànols d’Ordenació Urbanística.

3. Zones.

L’àrea està regulada pel Pla Especial del Port de Vilanova i La *Geltrú, 
aprovat definitivament el 25 de Maig de 2007, dins del seu article 25 : 
“Normes de Regulació de la zona administrativa (clau a).

4. Ordenació de la zona A.

a. Les rasants i cotes de referència són les indicades en els planos an-
nexes.

b. S’estableix com a perfil regulador el que es deriva d’aplicar les altures 
màximes establertes en els alçats . El nombre de plantes sobre rasant és 
de planta baixa més un pis, tal i com s’estableix en els planos annexes.

c. L’ocupació màxima es tindrà en compte pel total de la zona a, incloent 
l’edifici de Ports de Vilanova.

d. Per al còmput de la superfície construïda es té en compte la superfície 
construïda de les oficines actuals.

IV. SUPERFÍCIES

Edificabilitat màxima permesa: 1.920,00m²

Oficines existents 419,91m²
Proposada 181,23m²

TOTAL EDIFICABILITAT 601,14m²

L’edificabilitat proposada no excedeix de la màxima permesa.

Ocupació màxima permesa: 1.920,00m²

Oficines existents  419,91m²
Proposada    167,67m²

TOTAL OCUPACIÓ  587,58m²

L’ocupació proposada no excedeix de la màxima permesa.

El material a emplear en l’edifici serà un revestiment continu de mono-
capa, en color similar l’existent.

Silvia Burguete Delgado, Arquitecte
Barcelona, juliol 2013
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SITUACIÓ  E:1/7500 EMPLAÇAMENT E:1/1000

4. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
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PLANTA BAIXA

PLANTA ALTELL

5. SUPERFICIES GENERALS I QUADRO RESUM

Ocup. Planta Edificabilitat Ocup. Planta m² Edificabilitat m² Ocup. Planta m² Edificabilitat m² Ocup. Planta m² Edificabilitat m²

Clau a: Administrativo 40% ‐ 1.920 m² 0,4 m² st / m² sol

1.920 m² 1.920 m²
601,14

PLA ESPECIAL EDIFICACIÓ ACTUAL TÚNEL ACÚSTIC TOTAL 

419,91 419,91 167,67 181,23 587,58
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PLANTA BAIXA E:1/125

6. PLANTES ACOTADES
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PLANTA ALTELL E:1/125
6. PLANTES ACOTADES
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7. ALÇATS

 ALÇATS GENERALS E:1/1000

 ALÇAT EST E:1/125

 ALÇAT OEST E:1/125

EDIFICI EXISTENT
OFICINES LAB

NOU EDIFICI
TÚNEL ACÚSTIC

EDIFICI EXISTENT
OFICINES LAB

NOU EDIFICI
TÚNEL ACÚSTIC

NOUS TRASTERS

NOUS TRASTERS
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8. SECCIONS

SECCIÓ LONGITUDINAL A  E:1/125

SECCIÓ TRANSVERSAL B  E:1/125 SECCIÓ TRANSVERSAL C E:1/125 

OFICINES DEL PORT 

DE VILANOVA

EDIFICI EXISTENT
OFICINES LAB

NOU EDIFICI
TÚNEL ACÚSTIC
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

L'objecte d'aquest Estudi és la valoració en la integració 
paisatgística del projecte que es proposa en l'Estudi de Detall 
i l'obtenció de criteris per a la integració dels elements de 
l'àmbit a estudiar.

Atès que el Port de Vilanova és un *elemnto de referència, no 
tan sol de la pròpia ciutat o de la seva comarca, sinó com a 
sortida al mar de les comarques de l'Alt *Penedes I Anoia, és 
de vital importància entendre que l'ampliació del LAB ha de ser 
d'una notable qualitat, tant en la seva projecció com en la seva 
execució.

L'element de projecte intenta conjugar amb l'edifici
existent, és per això que s'han d'activar una sèrie de mesures 
proyectuales i constructives per minimitzar l'impacte d'aquest 
element pel que fa a l'original.

TÚNEL ACÚSTICOFICINES LAB

d) Altura màxima de 7 m corresponent a planta baixa i un pis.

EDIFICI DEL PORT DE VILANOVA

9.1. MEMORIA DESCRIPTIVA I VOLUMETRIA GENERAL
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 VISTA A

 

A

A. ESTAT ACTUAL

9.2. IMPLANTACIÓ FOTOGRÁFICA
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VISTA B

B. ESTAT ACTUAL
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VISTA C

C. ESTAT ACTUAL

VISTA C. sense arbre
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VISTA D

D. ESTAT ACTUAL
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