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L’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió del Club Nàutic Vilanova  va ser aprovat inicialment per 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 26 de Juliol de 2016. 
 
Aquest document recull les modificacions introduides  en resposta a la notificació rebuda en data 29 de Setembre de 2016  
per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Club Nàutic on evalua les consideracions plantejades per Ports de la 
Generalitat (com administració competent), referent a les circumstàncies del procés d’adjudicació del nou contracte de 
gestió, així com les consideracions d’accessibilitat i integració de la proposta de l’Estudi de detall aprovat inicialment, 
per tot considera que el document Estudi de Detall ha d’ incloure un seguit de consideracions que queden resumits en 
els següents punts: 
 
 

1. Anàlisi dels efectes de mobilitat. Definició dels itineraris de mobilitat a peu, rodat i per aigua. justificació de 
l’accessibilitat. Definició dels sistemes de tancament o delimitació que poden tenir afectació exterior i 
paisatgística.  
 
- S’adjunta aquesta consideració en el punt 3.8 de la memòria Justificativa 

 
2. Estudi Paisatgístic. Imatges d’integració de les edificacions proposades desde la plaça del port, passeig 

marítim, passeig de ponent, marina far, accés marítim i dàrsena pesquera. 
 
- S’adjunta aquesta consideració en el punt 5.5 de l’estudi de detall i la documentació fràfica d’aquest. 

 
3. Justificació paràmetres de permeabilitat visual, distàncies d’itineraris de mobilitat, funcionalitat i seguretat. 

 
- S’adjunta aquesta consideració en el punt 7.5 de la documentació annexa 

 
4. Comparatiu proposta estudi de detall presentat respecte la proposta guanyadora en el concurs d’adjudicació 

de la concessió vigent.  
 
- S’adjunta aquesta consideració en el punt  0-  Motivació de l’actual proposta de l’estudi de detall. 
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0 MOTIVACIÓ DE L’ACTUAL PROPOSTA D’ESTUDI DE DETALL 
 
En data 27 de maig de 2014, Ports de la Generalitat adjudica el contracte de gestió de serveis per a l’ explotació de la 
dàrsena esportiva del Port de Vilanova i La Geltrú, al Club Nàutic Vilanova. 
Per tal de desenvolupar les propostes realitzades dins de l’ esmentada adjudicació, es va presentar en data 13 de 
febrer de 2015 un  Estudi de Detall (E.D.), que va ser arpovat inicialment en la Junta de Govern Local en data 15 de 
maig de 2015. 
Posteriorment la Junta Gestora del Club Nàutic Vilanova va sol·licitar l’ aturada de la tramitació del esmentat E.D. per 
fer una valoració real de la funcionalitat del projecte desenvolupat, així com les reals necessitats per l’ explotació del 
Club. 
En data 11 de juny de 2016 la Junta Directiva del Club Nàutic sol·licita la tramitació d’ un nou Estudi de Detall, que la 
Junta de Govern Local aprova inicialment en data 26 de juliol de 2016. 
 
Aquesta motivació be donada per incorporar aspectes que es consideren funamentals respecte la proposta inicial. 
Es concentra  l’edificació plantejada inicialment en el concurs de concessió en front el passeig Maritim ampliant  
l’actual Seu Social. Es concentra les  dues edificacions en una de sola amb tres grans objectius.  
 
 

 Alliberar l’ espai enfront el Passeig Marítim de qualsevol impediment visual. 

 Amb la nova ordenació, es preten mostrar les activitats que es realitzen en el pati de vela lleugera. 
A tal fi la nova ordenació proposada, planteja retirar l’edificació enfront el Passeig Marítim que es 
contemplava en la proposta d’ adjudicació del contracte de gestió, a més del enderroc de les edificacions 
auxiliars que actualment existeixen, incorporaran el programa funcional de l’ edificació proposada, a l’actual 
seu social addicionant una planta pis a la planta baixa existent. 

 
 Es evident que d’ aquesta manera la ciutat participarà de les activitats que es desenvolupen al Club 
generant l’ integració pretesa. 

 
 

 Alliberar espai al pati de vela. 

 El Club Nàutic desitja ser un referent i ampliar els serveis de formació de joves en la pràctica esportiva. Es 
vol convidar a tota la ciutadania a participar de l’activitat esportiva desenvolupada al Club  i crear nous 
convenis amb escoles, instituts, casals d’estiu, fundacions per discapacitats sensorials o motrius o de les 
pròpies activitats municipals que es generin. 
 
Aquesta proposta permet l’ aprofitament màxim de la totalitat de l’ esplanada de la vela, ja que s’ eliminen la 
totalitat d’ edificacions existents en aquest espai.  
 
Adjuntem el conveni signat amb l’ Institut de Baix a Mar, amb tal finalitat. 

 
 Per aquest motiu, l’ interès del Club, és ampliar el màxim possible l’espai de pati de vela lleugera, 
necessari pel correcte funcionament d’aquesta pràctica. 
 
S’aconsegueix per tant, ampliar la superfície lliure del pati de vela lleugera passant dels 1.700 m2 als gairebé 
2.800 m2. 

 
 

 Millorar les circulacions. 

Amb la nova proposta, clarament definida i situada en un sol espai i volum concret, la circulació queda 
clarament definida, relacionant els accessos entre es difirents funcionalitats, establint uns espais clars i 
concrets, sense interferències. 
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1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE DETALL DE L’ÀMBIT DE LA NOVA CONCESSIÓ DEL CLUB NÀUTIC 
VILANOVA 

 
En desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana vigent de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament el 29 
de juny de 2001 i confirmat al Text Refós el 16 de març de 2005, i de la normativa derivada del Pla Especial del Port 
de Vilanova, aprovat definitivament en data 25 de maig de 2007; el present Estudi de Detall té per objecte la concreció 
de la ubicació, la determinació dels seus volums edificats i les mesures d’integració paisatgística, que es 
desenvoluparan en aquest document. 
 
El present Estudi de Detall del Club Nàutic Vilanova, es desenvolupa en les següents documents: 
 

1. Memòria descriptiva 
2. Antecedents 
3. Memòria justificativa 
4. Normes urbanístiques 
5. Estudi paisatgístic 
6. Documentació gràfica, llistat de plànols 
7. Annexes 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 
 
L’actual Estudi de Detall està encaminat a preveure les conseqüències sobre el paisatge per la execució de la 
proposta de les edificacions provinents del Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, dintre de l’àmbit de la nova 
concessió del Club Nàutic Vilanova, afectada per la Clau G del Pla Especial  
 
L’objectiu principal que es pretén assolir és demostrar que els criteris, normatives i les mesures previstes en aquest 
Estudi de Detall, són les adequades i són també suficients per a garantir una correcta integració de les actuacions en 
el paisatge. Ha de servir de base per a que l’administració pugui determinar la seva compatibilitat amb els 
requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar la seva idoneïtat i la seva suficiència des del punt de vista 
d’integració paisatgística, permetent en cada cas seleccionar les variables més significatives dins el paisatge. 
 
Concretament, el criteri que haurà de prevaldre alhora d’implantar les mesures correctores, a banda de complir amb la 
normativa vigent, serà el criteri de continuïtat amb l’entorn, al qual està ja urbanitzat, i per tant ja s’hi han fet 
intervencions de caràcter paisatgístic, i més que n’hi ha de pendents, per tant entenem que el més interessant és 
donar una solució que aconsegueixi que les intervencions que es proposin, donin una imatge d’unitat, i de continuïtat 
amb l’entorn, la qual cosa ajudarà a no crear punts de desacord, o de discrepància paisatgística. 
 
Tenint en compte el seu emplaçament: 
 

 
 
 
El Club Nàutic Vilanova, tal com es pot veure a la imatge anterior, és una peça que forma part del conjunt de la façana 
marítima de Vilanova i la Geltrú. 
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Forma part també de l’àmbit del Port de Vilanova i la Geltrú, que està destinat a diferents usos, trobant-se el Club 
Nàutic Vilanova limitat al Nord pel Passeig Marítim, per llevant per la zona dels amarrament populars i la Pl. del Port, 
per ponent està limitat pel c/ Moll de Ponent, i al Sud està militat per la zona de La Gran Marina, és per tant una de les 
peces que configuren la totalitat de Port. 
 
Per tot plegat, alhora de redactar el present Estudi de detall, s’haurà de tenir molt present que el resultat final sigui no 
només la integració d’aquest espai al paisatge urbà, sinó que cal també que l’àmbit del Club Nàutic Vilanova configuri 
un nou espai de la façana marítima, podent ser usat per tothom, i no només un espai per a ser vist des de fora. 
 
Així doncs aconseguirem millorar i dinamitzar el passeig Marítim, cosa que serà un benefici per al municipi, i revertirà 
en una millor concepció urbanística del territori. 
 
 
1.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. 
 
La totalitat de l’àmbit d’actuació de l’actual Estudi de Detall és propietat de la Generalitat de Catalunya, i n’ha cedit el 
seu ús al Club Nàutic Vilanova, en la nova concessió, que li ha sigut atorgada fins l’any 2.040. Tal com es pot veure 
als annexos d’aquest document. 
 
A més a la documentació gràfica es pot veure el límit d’aquesta concessió, en la que també es pot apreciar que dintre 
de l’àmbit d’aquesta concessió hi ha la totalitat de l’àmbit de l’actual Estudi de Detall. 
 
1.4 PROMOTOR I EQUIP REDACTOR DEL PLA ESPECIAL. 
 
Promotor: Club Nàutic Vilanova 
 
Equip redactor: l’empresa que durà a terme el present Estudi de Detall de les noves edificacions del Club Nàutic 
Vilanova, serà l’empresa BLURARQUITECTURA, S.L.P., amb NIF B-65.154.031, amb domicili al carrer de Mallorca nº 
77 ent. 1a. del municipi de Barcelona. 
 
Dins de l’equip de BLURARQUITECTURA, el tècnic que signarà el present estudi de detall serà l’arquitecte 
 
Enric Farrerons Garcia, arquitecte col·legiat 43620 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. 
 
Amb domicili per a les notificacions:  
 
Carrer:    Mallorca nº 77 ent. 1a. 
Municipi:   Barcelona (08029) 
Correu electrònic  info@blurarquitectura.com 
Telèfon:    932.296.765 
 
 

 
 
Enric Farrerons Garcia 
BLURARQUITECTURA, S.L.P. 
 
A Barcelona, a Octubre de 2016. 
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2. ANTECEDENTS 
 
 
2.1 Estat actual 
 
 
Actualment, els diferents cossos edificats que composen les instal·lacions del Club Nàutic Vilanova són els següents: 
 

- L’edifici principal, destinat a seu social i bar-restaurant 
- Tres locals emplaçats en el pati de vela lleugera que en l’actualitat contenen un local per a celebracions 

internes del Club, un local aulari per la vela lleugera que a la vegada fa de vestidor, i un local que conté el 
magatzem de la vela lleugera i el compressor del grup de submarinism 

- L’edifici vestuaris central amb dos zones de vestuaris, un local per servei de neteja, una bugaderia, i un 
farmaciola i un petit magatzem 

- L’edifici de Capitania disposa d’un despatx pel Director, espai per l’administració del Club i serveis 
- El cos edificat en l’escar es composa de 6 panyols adossats destinats a despatx del Contramestre, 

magatzem de pintura, magatzem, material varador, taller de manteniment marineria, magatzem gral. del club 
- Un taller a disposició del soci on també es troba la cambra del grup de pesca. 

 
La renovació de la concessió administrativa de Ports de la Generalitat al Club Nàutic Vilanova ha compromès la 
realització d’obres de reforma per a la millora i adequació de les seves instal·lacions a les exigències i necessitats 
actuals. Les dependències actuals es troben disseminades per la zona de terra prop de l’Escullera de Ponent i pantalà 
central, provocant conflictes de funcionalitat interna. 
 
Aquesta disposició d’edificis queda reflexada en el segúent plànol. 
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2.2 Proposta presentada en fase de concurs de la concessió 
 
L’any 2013 es va presentar una proposta, per part del Club Nàutic Vilanova al departament de Ports de la Generalitat, 
per al concurs de la renovació de la concessió fins a l’any 2040. 
 
En aquesta proposta, i tal i com s’exposa en l’Informe de l’empresa CEDIPSA (Adjunt en l’ANNEX 7.1 del Present 
Estudi de Detall), i seguint els critèris que marcaven les bàses del concurs, es buscaven diversos aspectes que, a tall 
de resum, es podrien resumir en: 
 

A. Programa d’explotació i funcionament detallat de la darsena esportiva 
a. Qualitat dels serveis mínims obligatoris i la quantitat i qualitat dels serveis complementaris. 
b. Tractament i política de la cessió d’us preferent. 
c. Optimització i sostenibilitat de l’explotació i dels recursos a emprar i per la distribució de les 

despeses i la generació d’ingressos. 
 

B. El programa de manteniment i conservació de la dàrsena esportiva 
 

C. Relació detallada de les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la dàrsena esportiva. 
 

D. Actuacions a la Zona Addicional opcional “Zona Moll Plaça del port” 
 

E. Propostes i mesures per afavorir la integració de la dàrsena enl’entorn 
 

F. El la de gestió ambiental i les millores ambientals 
 

G. Programa d’activitats per al foment de la nàutica esportiva 
 
De resultes d’aquesta proposta s’en desprenia una proposta que dibuixava una disposició com la que es defineix en el 
grafic adjunt, on desapareixen els tres edificis que trobem entre el passeig marítim i l’edifici principal, alliberant el pati 
de vela lleugera per a fomentar les activitats esportives del club. 
 
Alhora, es proposava crear un nou edifici adosat al passeig marítim a mode de porta d’accés al club. 
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2.3 Proposta estudi de detall inicial 
 
El més de febrer de 2015, es va presentar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, un Estudi de Detall que, seguint les 
directrius de la proposta del concurs per a la nova concessió, 
 
Així, en aquest estudi de detall es realizava un desplaçament dels edificis situats al centre del pati de vela lleugera cap 
als extrems de la parcel·la, adossant-se a les tanques en contacte amb el passeig marítim i el carrer del Moll de 
Ponent. La disposició d’aquests edificis provocava un nou accés al club des del passeig marítim, pero amb una 
diferencia de cota. 
 
El següent Esquema mostra la disposició d’edificis 
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2.4 Proposta del present estudi de detall 
 
 
En el present estudi de detall es preten aprofundir en els aspectes més importants que sempre han estat presents en 
les voluntats de tots els agents implicats en el present projecte: 
 

- MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS 
El present estudi de detall proposa una actuació que millora en general tots els edificis e instal·lacions del 
club, de cara a tots els possibles usuaris del mateix. 
En relació als socis, s’els dota d’una seu social amb diferents espais per a multiples activitats. 
En relació al servei de restauració, s’augmenta la seva superfície, i s’ubica en una posició més elevada, 
millorant vistes i esdevenint un nou reclam per a la zona. 

 
- FOMENT DE LA VELA 

En l’actuació es dota al club d’un pati de vela lleugera molt més gran que el de qualsevol proposta anterior, 
alhora que es deixa completament vist des del passeig marítim, fomentant la implicació de la població en el 
club.  
Alhora, s’implementen les instal·lacions de formació existents ja al club, pero s’ubiquen en un sol edifici, 
millorant les circulacions i les condicions d’ús. 

 
- SUPRESSIÓ DE BARRERES VISUALS 

Centralitzant els espais en l’edifici principal, s’aconsegueix deslliurar l’espai perimetral del club, obrint a les 
vistes des de la ciutat i el passeig marítim. 
Fruit d’aquesta estratègia, i tractant els límits de la parcel·la com a una invitació a entrar al club, tal i com s’ha 
grafiat a la documentació gràfica adjunta a aquest estudi, s’aconsegueix una supressió gairebé total de les 
barreres visuals entre la ciutat i el club. Conseqüentment el recinte del Club esdevindrà més visible i 
permeable per al ciutadà. 

 
El següent grafic mostra la disposició dels edificis en el present Estudi de detall. 
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2.5 QUADRE INFORMATIU DE SUPERFÍCIES 
 
 

 Estat Actual m2 
Primer Estudi de 

Detall m2  
Proposta 

ACTUAL m2  

Capitania 120,70 200,00 170,00

Seu social i restaurant  647,52 730,00 1300,00

Terrassa-pèrgola 357,00 400,00 *

Zona esportiva-vela lleugera  243,00 365,00 300,00

 Subtotal sup. const.  1368,22 1695,00 1770,00

Vestuaris i infermeria  175,00 440,00 ** 185,00
Punt de trobada (estació França)  0,00 75,00 75,00

 Subtotal sup. const.  175,00 515,00 260,00

Tallers, magatzems escar  128,58 180,00 108,00

Serveis marineria (i bugaderia) 0,00 180,00 120,00

Serveis empreses externes (accés) 30,00 0,00 30,00

Cabina control accés  6,70 6,00 6,00

Subtotal sup. const.  165,28 366,00 264,00

Instal·lacions  (55.50)  (50.00)  (55.50)

(no computable com a sostre edif) 

Panyols  0,00 160,00 88,00

Subtotal sup. const.  0,00 160,00 88,00

TOTAL sup. construïda (computable) 1708,50 2536,00 2.679 m2 

TOTAL ocupació  1657,50 2316,00 2.679 m2  

 * Computa el 50% perquè considera terrassa oberta  

** L’E.D. plantejava l’augment d’una planta pis  

Dades ED:   

Superfície terra 17.860 m2 

Superfície làmina d’aigua  57.627 m2  

Sup construïda màx. 17.860 x 0,15 m2/m2  2.679 m2 

Ocupació màx 17.860 x 15%   2.679 m2  

 
 
Es comprova que sensiblement es mantenen les superfícies edificades, a l’espera de l’ajust final en el projecte 
constructiu. 
 
  



 
 

 
 

   
 

c .  Ma l l o rca  7 7 ,  en t  1a .  b a r ce l on oa  0 80 29  I  T  93 2  2 96  7 65  I  F  93 2  2 96  7 6 5  I  i n fo @b lu r a rq u i te c t u ra .co m 
 

arquitectura

12

 

3. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓ, CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL 
 
 
El present Estudi de Detall de les noves edificacions del Club Nàutic Vilanova, es desenvolupa d’acord amb el Club 
Nàutic Vilanova, i en compliment del Pla Especial del Port de Vilanova, aprovat definitivament en data 25 de maig de 
2007, donat que l’esmentat àmbit de la nova concessió del Club Nàutic Vilanova, es troba en la seva totalitat dintre de 
l’àmbit d’afectació del Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquest Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú va ser redactat d’acord amb el que disposa la Llei 5/1998, de 17 
d’abril, de ports de Catalunya i el seu Reglament de 21 d’octubre del 2003. 
 
La necessitat de la redacció del present Estudi de Detall deriva de la pròpia memòria del Pla Especial del Port de 
Vilanova i la Geltrú, en el que es determina a l’article 7.4 de la memòria el següent: 
 
“4. 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 inclogui un estudi paisatgístic de la proposta, amb imatges en tres dimensions i des 
d’aquells punts de vista que permetin visualitzar-la i avaluar-la.” 
 
Per tant, i per a poder satisfer les noves necessitats del Club Nàutic Vilanova per a la nova concessió, es redacta el 
present Estudi de Detall. Sempre amb la seguretat de que aquestes necessitats són compatibles amb els usos 
admesos dintre de l’àmbit d’actuació, i a més així ho permet la dimensió i la morfologia del solar, que ens ve 
determinat pel límit de l’esmentat àmbit de la nova concessió. 
 
En el present Estudi de Detall es pretén desenvolupar la implantació de la normativa específica que li és d’aplicació 
segons el Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, concretament i segons es determinarà més endavant, li és 
d’aplicació la Clau G, que està descrita a l’article 25 del Pla Especial. 
 
Article 25. Normes de regulació de la dàrsena Esportiva (clau G) 
 

1. És la zona de port destinada exclusivament a les operacions derivades de la pràctica náutica esportiva, 
incloent les activitats complementàries de refugi, hivernada i manteniment d’embarcacions. 

2. Els paràmetres definidors de l’aprofitament urbanístic es referiran exclusivament a l’espai de terra dela zona 
amb la qualificació a què es refereix el present article. Els paràmetres reguladors són: 

a) Ocupació màxima zonal del 15% de la zona de terra 
b) Edificabilitat neta zonal: 0,15 m2 de sostre/m2 de sòl. 
c) Altura màxima reguladora: 6.5 m, corresponents a una sola planta i un pis. 

3. Els edificis destinats a usos auxiliars es disposaran en línia sobre l’accés del dic de ponent, o en la línia 
central dels espigons, tal i com assenyala l’ordenació proposada en els plànols d’aquest Pla Especial. 

4.  Aquests edificis tindran una longitud màxima de 30 m i una profunditat de 8 m. 
5.  Queda exclosa d’aquestes condicions de volum edificat les edificacions actuals del Club Nàutic de 1.407 m2, 

que es regula pel contingut del projecte aprovat el seu dia de les seves obres de construcció. Qualsevol 
ampliació o modificació no podrà ultrapassar l’edificabilitat total conferida a la zona. 

6. Les instal·lacions previstes a la zona d’aigua són: palanques d’amarratge, accés de vianants, instal·lacions 
tècniques dels amarratges i serveis auxiliars de la dàrsena esportiva. 

7. Els usos admesos són els tipificats com a nàutico-esportius a la Llei de ports de Catalunya. 
8. Els usos complementaris són els de serveis de proveïment propis de la dàrsena esportiva. 

 
A l’hora de redactar aquest Estudi de Detall, cal tenir molt en compte que el veritable àmbit d’influència que cal valorar 
és la totalitat de l’entorn des del que serà visible aquesta intervenció. 
 
Per tant, si bé les intervencions caldrà fer-les dintre de l’àmbit de la concessió, aquestes hauran de donar solució a 
tots els condicionants paisatgístics que es generin. 
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3.2 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT DE L’ESTUDI DE DETALL 
 
 
L’àmbit d’aquest Estudi de Detall està ubicat totalment dintre de la nova concessió que li ha estat atorgada al Club 
Nàutic Vilanova, des de la Generalitat de Catalunya, límits que es delimiten a la part de la documentació gràfica 
d’aquest Estudi de Detall. 
 
Dintre d’aquest àmbit hi ha dos tipus de superfícies, que són les següents: 
 

Superfície de làmina d’aigua:   57.627 m2 
Superfície de terra:    17.860 m2 
Superfície total de l’àmbit:   75.487 m2 

 
Per tant, l’objecte de l’actual Estudi de Detall, es centrarà en la part de l’àmbit amb la superficie de terra, afectada per 
la Clau G del Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, és a dir la superfície en la que es poden ubicar els nous 
volums edificats, deixant de banda la superficie de làmina d’aigua, zona que es dedica a l’amarratge i maniobra dels 
vaixells, que tot i formar part de l’àmbit, no corresponen a la Clau G. 
 
Així doncs la superfície total de l’àmbit de l’actual Estudi de Detall del Club Nàutic Vilanova és de 75.487 m2, dels que 
17.860 m2 pertanyen a la zona de terra, sent aquesta la superficie sobre la que s’hauran d’aplicar les directrius del Pla 
Especial del Port de Vilanova i la Geltrú. 
 
Tal com es pot veure a la documentació gràfica, la totalitat dels 17.860 m2 de la zona de terra, estan simultàniament 
dintre de l’àmbit de la nova concessió, i dintre de l’àmbit de la Clau G, que marca el Pla Especial del Port de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
Cal dir també que ja ara, amb la concessió actual, la totalitat d’aquests 17.860 m2 de superfície, estan dintre de l’àmbit 
d’aquesta concessió, i que per tant, no hi ha cap modificació respecte ni a la superfície afectada per aquest Estudi de 
Detall, ni per la superfície marcada com a Clau G al Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per acabar, dir que aquest àmbit actualment ja disposa d’edificacions destinades al Club Nàutic Vilanova, i que les 
condicions d’aquestes edificacions son diverses, i es descriuen a continuació. 
 
 
3.3 SITUACIÓ ACTUAL DELS TERRENYS 
 
 
Actualment dintre de l’àmbit de la Concessió del Club Nàutic Vilanova, hi ha una sèrie d’edificacions, que es descriuen 
a continuació, i que son la totalitat de les edificacions de que disposa el Club Nàutic Vilanova, per a poder dur a terme 
les activitats pròpies del Club. 
 
La pràctica totalitat d’aquestes edificacions es van construir a l’inici de l’actual concessió, que es va adjudicar l’any 
1985, cosa que fa que aquestes edificacions no compleixin la majoria de les actuals normatives d’ús i de seguretat. És 
per aquests motius que en la majoria dels casos es proposarà l’enderrocament d’aquestes edificacions, cosa que 
permetrà construir-ne de noves i que aquestes s’adaptin tant a les actuals normatives, com a les noves necessitats del 
Club Nàutic Vilanova, com a la millor integració al municipi. 
 
Per a la descripció de les edificacions existents, ho farem enumerant cadascun dels volums edificats, numerant-los i 
ubicant-los al plànol nº 05 de la documentació gràfica. 
 
Els primers 4 volums edificats que es descriuen a continuació, tal com es pot veure a la documentació gràfica, estan 
col·locats en línia, l’un al costat de l’altre, just al costat de l’esplanada de varada de petites embarcacions esportives, i 
properes al carrer Moll de Ponent. 
 
 
Volum edificat 1. 
 

Ubicat al costat dels accéssos rodat i peatonal, i amb una superfície total edificada d’aproximadament 
1.092m2, es desenvolupa tot en planta baixa, i te diferents usos que són els següents. 
 
- Restaurant, cuina i magatzem. 
- Terrassa coberta. 
- Sala de socis. 
- Oficina Esportiva. 
- Vestuaris per a la piscina. 
- Piscina. 
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Donada la diversitat d’usos que te aquest volum edificat, cal analitzar cadascun d’aquests usos per separat. 
Així doncs en quan al restaurant, te la cuina en mal estat de conservació, i la terrassa coberta de la planta 
baixa, també en mal estat de conservació; pel que fa als banys, no n’hi ha cap que estigui adaptat, cosa que a 
dia d’avui és impensable, mentre que pel que es refereix als vestidors que donen servei a la piscina, també 
estan bastant deteriorats i tampoc estan adaptats per a suprimir les barreres arquitectòniques.Cal afegir que en 
l’actualitat la zona destinada als socis resulta del tot insuficient en quant a superficie i ubicació. 
 
Es proposa doncs, que en aquest edifici s’hi faci una reforma i ampliació  que permeti centralitzar els usos del 
club. Així, als usos existents actualment es reubicaran, optimitzant les circulacions internes i millorant les 
condicions de totes elles. 
 
Concretament aquest edifici ja va ser objecte d’un estudi de detall, que va ser redactat per l’arquitecte Sr. 
Nicolás Markuerkiaga, aprovat definitivament en data 12 de juliol de 2010, aquest estudi va servir per a 
dimensionar i integrar correctament la coberta de la Terrassa de la planta baixa 
 
Donat l’estat del porxo actual, i les característiques estructurals de l’edific existent, es preveu l’enderroc 
d’aquest porxo i una part de l’edifici existent, per tal d’optimitzar l’edifici actual i poder casar-lo amb l’ampliació 
que es proposa. 
 
La reforma i ampliació que es proposa preveu dedicar la totalitat de planta baixa a usos porpis del Club Nautic, 
afegint al programa existent, Zona de Socis i oficines, la part del programa que actualment es troba en altres 
edificacions separades, com serien les aules de vela, els vestidors i magatzems de l’escola de vela o la zona  
de reunió dels socis. Tot aquest programa, juntament amb els vestuaris de la piscina i els serveis higienics 
ocuparien la planta baixa de l’edifici. 
 
Es planteja un tipus de tancament entre espais que permeti la fusió de diferents zones, per tal de poder 
realitzar altres funcions, com son les juntes de Socis del club, que requereixen d’unes dimensions més 
importants. Quan s’uneixin diverses estances, com les aules de vela i l’espai de joves es pot també destinar 
l’espai a zona d’activitats físiques o gimnàs. 
 
D’altra banda, tota la planta superior es destinaria a bar restaurant, amb les seves corresponents terrasses, 
aconseguint així separar perfectament les circulacions, alhora que es dota a la zona de restaurant de vistes 
privilegiades a la zona de port i passeig marítim, a la vegada que es dona un grau superior de privacitat a les 
dependencies propies del Club Nàutic. 

 
Volum edificat 2. 
 

Destinat a aula, amb una superfície d’aproximadament 81 m2 es desenvolupa en planta baixa i s’utilitza per a 
impartir la vessant teòrica de les activitats de vela lleugera i esplais infantils i juvenils, aquest volum edificat, no 
només està en un estat de conservació regular, sinó que tampoc és correcte per a poder impartir les classes de 
manera correcte, doncs no te ni les dimensions ni l’alçada necessàries. 
 
Per tot plegat es proposa enderrocar-lo, i ubicar, dimensionar i integrar-lo correctament en el nou projecte, amb 
les dimensions, característiques i supressió de barreres arquitectòniques de que cal disposar per a la nova 
concessió fins l’any 2040. 

 
 
Volum edificat 3. 
 

Destinat a espai de reunió per als socis, amb una superfície d’aproximadament 81 m2 es desenvolupa en 
planta baixa. 
 
També està en un estat de conservació regular, però a més cal entendre que la seva ubicació no és la 
correcte, ja que interfereix amb les activitats pròpies de l’esplanada esportiva. Cal dir també que la seva 
dimensió i característiques fan que no sigui adequat per al seu ús. 
 
Per tot plegat es proposa enderrocar-lo, i ubicar, dimensionar i integrar-lo correctament en el nou projecte, amb 
les dimensions, característiques i supressió de barreres arquitectòniques de que cal disposar per a la nova 
concessió fins l’any 2040. 

 
Volum edificat 4. 

 
Destinat a l’emmagatzematge del material de les embarcacions de vela lleugera, que están varades a 
l’esplanada que hi ha al costat d’aquest volum edificat, amb una superficie d’aproximadament 81 m2, tot en 
planta baixa. 
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El seu estat de conservació és regular, i les seves dimensions son clarament insuficients, ja que cada vegada 
hi ha més practicants d’aquest esport, i sortosament fa que sigui necessari ampliar aquestes instal·lacions, per 
a dotar-les de la totalitat dels serveis necessaris. 
 
Per tot plegat es proposa enderrocar-lo, i ubicar, dimensionar i integrar-lo correctament en el nou projecte, amb 
les dimensions, característiques i supressió de barreres arquitectòniques de que cal disposar per a la nova 
concessió fins l’any 2040. 

 
Volum edificat 5. 

 
És la caseta destinada a la gestió de l’entrada de l’aparcament de vehicles, te una superficie de 6m2, 
naturalment només disposa de planta baixa, i està ubicada a l’accés de l’aparcament de vehicles de l’interior 
del Club Nàutic Vilanova, accés que es fa des del carrer del Moll de Ponent.  

 
Volum edificat 6. 

 
És un magatzem de material per al Club Nàutic Vilanova, te una superficie d’aproximadament 29m2, tot en 
planta baixa. 

 
Volum edificat 7. 
 

És un volum edificat destinat a donar servei a les instal·lacions de la varada i manteniment d’embarcacions, es 
desenvolupa en planta baixa, i donades les seves característiques, i poca entitat arquitectònica, es proposa el 
seu enderrocament, i la construcció d’unes noves instal·lacions que donin el servei necessari a la varada 
d’embarcacions. Te una superficie aproximada de 143m2 en planta baixa. 

 
Volum edificat 8. 
 

Es tracta d’un edifici destinat a vestuaris, banys i magatzem, situat a la part central de l’aparcament de 
vehicles, que a la vegada és el punt central dels amarraments, i pel seu ús, està correctament ubicat, ja que 
dóna servei als usuaris dels amarraments i queda així situat en una posició central. Amb una superfície 
aproximada de 262m2 tot en planta baixa. 
 
Per a aquest edifici es proposa realitzar una reforma integral, millorant les seves prestacions i condicions 
d’accessibilitat, mantenint el seu us de vestuari per a socis, i afegint una zona d’infermeria.  
 

Volum edificat 9. 
 
És l’edifici de capitania, amb una superfície total de 120m2, distribuïts en planta baixa i planta primera, el qual 
no només no està en bones condicions, sinó que a més, a dia d’avui, està poc dimensionat, és tot ell una 
barrera arquitectònica, i a més està situat en un punt del Club Nàutic Vilanova, lluny del passeig marítim, i poc 
visible per als usuaris de les instal·lacions del Club, i els vianants, cosa que impossibilita la capacitat de 
promocionar les moltes activitats que es fan al Club i des de el Club, i que estan obertes a la totalitat del 
municipi. 
 
Per tot aixó es planteja la substitució de la seva funció, traslladant la Capitania a l’edifici principal i dedicant 
aquest edifici existent, mitjançant una reforma integral, a serveis per a la marineria que treballa en el Club 
Nautic, com menjador i vestidors per a la marineria, una bugaderia i un magatzem per a l’us del club. La 
primera planta seguira essent dedicada a serveis tècnics del Club Nàutic. 
 

Per tant actualment, la totalitat de les edificacions que hi ha al Club Nàutic Vilanova tenen una superfície construïda 
aproximada de 1.915 m2. Distribuïts en els diferents usos i ubicacions que s’especifiquen a la documentació gràfica. 
 
I tal com s’ha explicat anteriorment, la majoria d’aquestes edificacions o bé estan en mal estat de conservació , o bé 
no estan dimensionades per a les necessitats actuals i futures, o bé no compleixen les normatives actuals de 
supressió de barreres arquitectòniques. 
 
Per tot plegat, es proposa l’actual redacció d’aquest Estudi de Detall, tenint en compte que d’una banda la normativa 
així o permet i ho indica, i a més el Club Nàutic Vilanova ha aconseguit una nova concessió d’aquest àmbit, per part 
de la Generalitat de Catalunya, fins l’any 2.040. 
 
La qual cosa ens permetrà dotar de les instal·lacions necessàries i suficients per a un ús correcte del Club Nàutic 
Vilanova per a la pràctica de les diferents activitats esportives que s’hi desenvolupen, i una molt millor integració al 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
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La redacció d’aquest Estudi de Detall haurà de contemplar doncs, la totalitat de les necessitats que te actualment i en 
el futur el Club Nàutic Vilanova. 
 
 
3.4 PLANEJAMENT VIGENT D’APLICACIÓ 
 
 
L’oportunitat de desenvolupar aquest Estudi de Detall esdevé possible en aplicació del que està establert al Pla 
Especial del port de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament en data 25 de maig de 2007, i concretament en 
aplicació dels articles següents: 
 

Article 7. Règim general de desenvolupament 
 
1. Amb la finalitat de completar i desenvolupar les determinacions del present Pla Especial, es formularan els 
corresponents Projectes d’Urbanització. Així mateix, podran redactar-se projectes amb la finalitat d’ordenar els 
volums d’edificació previstos, i en general per tot allò que preveu l’article 67 de la Llei 10/2004 d’Urbanisme 
vigent a Catalunya, subjectes en el seu contingut als paràmetres d’ordenació establerts en el Pla Especial. 
 
2. Els projectes d’edificació permetran ajustar la disposició de l’edificació als continguts d’aprofitaments fixats 
en les presents normes, dintre del respecte a les determinacions generals fixades en aquest Pla Especial. 
 
3. En especial, el projecte d’urbanització no podrà contenir determinacions relatives a l’ordenació urbanística, 
donat el seu caràcter de projecte d’ obres i serveis. 
 
4. 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 inclogui un estudi paisatgístic de la proposta, amb imatges en tres dimensions 
i des d’aquells punts de vista que permetin visualitzar-la i avaluar-la 
 
5. Amb independència de la necessària i obligatòria formulació de projectes d’urbanització i d’edificació per a 
l’execució del Pla Especial, les determinacions d’aquest són d’aplicació directa i immediata des de la seva 
aprovació. 
 
Article 12. Definició general dels diferents tipus d’espais 
 
D’acord amb el que disposa la legislació urbanística i portuària de Catalunya, s’entenen les següents 
definicions dels espais portuaris: 
 
1. S’entén per sistema els espais de terra o d’aigua, dintre de la zona de servei del port, destinats a l’ús comú 
de totes les activitats permeses. 
 
2. S’entén per dàrsena el conjunt de superfícies de terra i d’aigua incloses dintre de la zona de servei del port 
destinades a la flota pesquera, esportiva o mercant. 
 
3. S’entén per zona aquells espais de terra del port destinats a un ús prioritari, d’acord amb les condicions 
d’edificabilitat i aprofitament fixades en aquestes normes. 
 
4. S’entén per instal·lació marítima tota obra fitxa o desmuntable que ocupa espais de domini públic marítimo-
terrestre, no inclosa en les diferents zones de servei del port. 
 
Article 18. Definició dels conceptes utilitzats per a la regulació de l’edificació. 
 
1. L’alineació de l’edificació es defineix com la línia contínua que estableix la façana de l’edifici. 
 
2. L’altura reguladora màxima és la que podrà assolir l’edificació. S’amidarà verticalment al pla exterior de la 
façana, des de la rasant del sòl exterior fins al pla horitzontal de superior de la coberta. 
 
3. El nombre màxim de plantes és el número de nivells de l’edificació permès dintre de l’edifici i per sobre de la 
rasant del sòl de la planta baixa. Es regula diferenciant la planta baixa de la resta de las plantes, denominades 
com a plantes pis. 
 
4. La planta baixa es defineix per la rasant del seu paviment, que estarà situat 0,50 cm. com a màxim per sobre 
o per sota del paviment d’espai viari exterior, en qualsevol punt de la façana de l’edificació. L’alçada lliure 
interior de la planta baixa serà de 3,50 m. 
 
5. L’alçada lliure mínima entre plantes pis, amidada verticalment des del paviment fins al sostre interior de la 
planta, serà de 2,6 m. 
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6. Per sobre de l’alçada reguladora, únicament es permetran: els elements tècnics de les instal·lacions; i els 
remats compositius i ornamentals dels edificis. 
 
7. La profunditat edificable vindrà delimitada per les línies de façana i posterior de l’edificació i resultarà del 
traçat equidistant d’ambdues línies. 
 
8. L’ocupació màxima zonal vindrà mesurada per la relació en percentatge entre suma de les projeccions 
ortogonals dels edificis al sòl i la superfície total de la zona. 
 
9. L’edificabilitat neta zonal estableix una relació entre els metres quadrats de sostre edificable i la superfície 
total de la zona amb una qualificació determinada. En el supòsit d’edificabilitat en volum (cas dels edificis 
d’instal·lacions industrials) expressa una relació entre els metres cúbics totals de l’edifici i la superfície total de 
la zona de referència. 
 

 
Article 25. Normes de regulació de la dàrsena Esportiva (clau G) 

 
1. És la zona de port destinada exclusivament a les operacions derivades de la pràctica náutica esportiva, 

incloent les activitats complementàries de refugi, hivernada i manteniment d’embarcacions. 
 

2. Els paràmetres definidors de l’aprofitament urbanístic es referiran exclusivament a l’espai de terra dela 
zona amb la qualificació a què es refereix el present article. Els paràmetres reguladors són: 

a) Ocupació màxima zonal del 15% de la zona de terra 
b) Edificabilitat neta zonal: 0,15 m2 de sostre/m2 de sòl. 
c) Altura màxima reguladora: 6.5 m, corresponents a una sola planta i un pis. 
 

3. Els edificis destinats a usos auxiliars es disposaran en línia sobre l’accés del dic de ponent, o en la línia 
central dels espigons, tal i com assenyala l’ordenació proposada en els plànols d’aquest Pla Especial. 

 
4.  Aquests edificis tindran una longitud màxima de 30 m i una profunditat de 8 m. 

 
5.  Queda exclosa d’aquestes condicions de volum edificat les edificacions actuals del Club Nàutic de 1.407 

m2, que es regula pel contingut del projecte aprovat el seu dia de les seves obres de construcció. 
Qualsevol ampliació o modificació no podrà ultrapassar l’edificabilitat total conferida a la zona. 
 

6. Les instal·lacions previstes a la zona d’aigua són: palanques d’amarratge, accés de vianants, instal·lacions 
tècniques dels amarratges i serveis auxiliars de la dàrsena esportiva. 

 
7. Els usos admesos són els tipificats com a nàutico-esportius a la Llei de ports de Catalunya. 

 
8. Els usos complementaris són els de serveis de proveïment propis de la dàrsena esportiva. 
 

 
3.5 Justificació De La Proposta D’ordenació 
 
 
Fent referència al ja esmentat en el punt 2.4 del present ESTUDI DE DETALL, apartat ANTECEDENTS, la present 
proposta ve motivada i es justifica per la intenció de millorar tres punts importants a l’hora de definir el projecte: 
 

- MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS 
El present estudi de detall proposa una actuació que millora en general tots els edificis e instal·lacions del 
club, de cara a tots els possibles usuaris del mateix. 
En relació als socis, s’els dota d’una seu social amb diferents espais per a multiples activitats. 
En relació al servei de restauració, s’augmenta la seva superfície, i s’ubica en una posició més elevada, 
millorant vistes i esdevenint un nou reclam per a la zona. 

 
- FOMENT DE LA VELA 

En l’actuació es dota al club d’un pati de vela lleugera molt més gran que el de qualsevol proposta anterior, 
alhora que es deixa completament vist des del passeig marítim, fomentant la implicació de la població en el 
club.  
Alhora, s’implementen les instal·lacions de formació existents ja al club, pero s’ubiquen en un sol edifici, 
millorant les circulacions i les condicions d’ús. 

 
- SUPRESSIÓ DE BARRERES VISUALS 
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Centralitzant els espais en l’edifici principal, s’aconsegueix deslliurar l’espai perimetral del club, obrint a les 
vistes des de la ciutat i el passeig marítim. 
Fruit d’aquesta estratègia, i tractant els límits de la parcel·la com a una invitació a entrar al club, tal i com s’ha 
grafiat a la documentació gràfica adjunta a aquest estudi, s’aconsegueix una supressió gairebé total de les 
barreres visuals entre la ciutat i el club. Conseqüentment el recinte del Club esdevindrà més visible i 
permeable per al ciutadà. 
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3.6 PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
 
Amb la voluntat de donar la resposta suficient a la demanda actual i futura del Club Nàutic Vilanova, en quan a les 
instal·lacions i volums edificats necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats que s’hi fan, es 
desenvolupa aquesta normativa del Pla Especial, que servirà per a definir les ubicacions, dimensions, volumetria i 
usos, que es necessiten. 
 
La Clau g del Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, determina els següents paràmetres urbanístics: 
 
Art. 25.2 
 

a) Ocupació màxima zonal del 15% de la zona de terra 
b) Edificabilitat neta zonal: 0,15 m2de sostre/m2 de sòl. 
c) Altura màxima reguladora: 6.5 m, corresponents a una sola planta i un pis. 

 
Art. 25.4 

 
Aquests edificis tindran una longitud màxima de 30 m i una profunditat de 8 m 

 
Art. 25.5 
 

Queda exclosa d’aquestes condicions de volum edificat les edificacions actuals del Club Nàutic de 1.407 m2, 
que es regula pel contingut del projecte aprovat el seu dia de les seves obres de construcció. Qualsevol  
ampliació o modificació no podrà ultrapassar l’edificabilitat total conferida a la zona. 
 

Que en aplicació de la superfície disponible pel Club Nàutic Vilanova, ens determina el següent quadre resum de la 
Normativa Urbanística: 
 
 
 

 Ocupació 
màxima 

(zona de terra) 

Edificabilitat 
màxima 

(zona de terra) 
A.R.M. 

Longitud 
màxima 
edificis 

Profunditat 
màxima 
edifici 

Usos 
admesos 

Usos 
complementaris 

Estat 
actual 

5,72% 
1.025 m2 

d'ocupació 

0,006 m2/m2 
1.092 m2 

d'edificabilitat 
   

nàutico-
esportius 

segons la Llei 
de ports de 
Catalunya 

serveis de 
proveïment propis 

de la dàrsena 
esportiva 

Normativa 
Pla 

Espacial 
del Port 

15% 
0,15 m2 de 

sostre/m2 de 
sòl 

6,50 m 30 m 8 m 

nàutico-
esportius 

segons la Llei 
de ports de 
Catalunya 

serveis de 
proveïment propis 

de la dàrsena 
esportiva 

Normativa 
Estudi de 

Detall 

15% 2.679 
m2 

d'ocupació 

0,15 m2/m2 
2.679 m2 

d'edificabilitat 
6,50 m 30 m 8 m 

nàutico-
esportius 

segons la Llei 
de ports de 
Catalunya 

serveis de 
proveïment propis 

de la dàrsena 
esportiva 

 
 
Així doncs, i en la definició dels diferents usos, volumetries i dimensions, es fa la present proposta per implantar els 
volums edificats dintre de l’àmbit del Club Nàutic Vilanova. 
 
S’analitzaran els efectes que es provoquen en el territori i les necessitats del Club Nàutic Vilanova, i es proposaran les 
mesures correctores que n’han de preservar la seva situación actual, en el decurs de la construcció dels nous edificis. 
 
És per aquest motiu que es redacta la present proposta d’ordenació, on s’exposaran les diferents mesures per a la 
redacció del projecte, per mitjà de la integració dels elements construïts i les mesures correctores pertinents. 
 
Les característiques d’aquest entorn són les pròpies d’un passeig marítim, i per tant caldrà tenir molt en compte que 
cal integrar l’activitat del Club Nàutic Vilanova, i les seves instal·lacions, a la resta del passeig marítim, entenent que 
d’aquesta manera, l’espai ocupat pel Club suposi un espai més del passeig Marítim, i per tant sigui un nou pol 
dinamitzador de la zona., ja que les vistes prioritàries són les que es tenen des del passeig mirant cap al mar, i per 
tant caldrà que les noves edificacions siguin sensibles a aquesta característica. 
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Es minimitzarà el seu impacte visual, alhora que la pròpia arquitectura caldrà que formi part d’aquestes vistes, donant-
los-hi més caràcter i emfatitzant el seu entorn, així doncs caldrà que els tancaments de la parcel·la no suposin una 
barrera visual, sinó que suposin un major ús d’aquests espais, i per tant un millor accés a les vistes al mar. 
 
Per tot plegat, el projecte executiu de les noves edificacions haurà de tenir en compte les determinacions que 
s’especifiquin en el present Estudi de Detall, per tal d’aconseguir que la construcció d’aquestes noves edificacions i 
sobretot l’enderroc d’edificacions existents, suposi una millora del passeig Marítim, tant des del punt de vista de l’ús i 
les possibles activitats a fer, com també suposi una millora de la imatge i les vistes que hi ha actualment del des 
passeig Marítim cap al mar. 
 
Així mateix, es proposa que la ubicació i les premises a adoptar dels diferents espais sigui la que es proposa a 
continuació, cosa que farà possible les circulacions proposades, i per tant la integració de l’espai del Club Nàutic 
Vilanova al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 

1. Les visuals desde el passeig maritim es milloraràn integrant l’actual esplanada de vela lleugera. 
S’enderroquen tots els petits edificis que dificulten les visuals dins aquest espai. Es proposa una tanca 
perimetral molt permeable pero que al mateix temps asseguri la seguretat dels usuaris amb les diferents 
cotes de nivell existents entre aquesta esplanada de barques i el passeig marítim.  
Amb aquesta ordenació i millora de les visuals cap al port permet al ciutadar gaudir i ser invitat a formar part 
de l’activiat propia del club nàutic.  
Tot el programa funcional de les edificacions que s’enderroquen s’obiquen a la planta baixa de la nova 
ampliació. 

 
2. L’accés peatonal es manté pel moll de ponent, on la diferencia de cotes es minima i l’actual pati del edifici 

existent et convida a entrar i formar part del club. 
 

3. L’accés rodat es manté molt proper al accés peatonal que permet al usuari no habitual veure els diferents 
accesos en cas necessari. 
S’afegeix un nou accés rodat més propoer al passeig marìtim, vinculat a l’explanada de vela lleugera, per a 
usos esportius i esdeveniments. 
 

4. El restaurant s’ubica a la millor zona en planta primera, Amb un accés molt intuïtiu desde l’actual pati central. 
El retaurant gaudirá de terrasses publiques amb vistes al port i al passeig marítim. 

 
5. En quan a l’edifici que hi ha actualment a la zona de manteniment de les embarcacions, i que es proposa 

enderrocar-lo, cal que aquest edifici s’ubiqui, tal com es pot veure a la documentació gràfica, just a l’altre 
costat d’aquesta zona de manteniment d’embarcacions, i així aconseguirem millorar la circulació peatonal 
d’accés a la palanca nº 6, i a la vagada protegirem les embarcacions de la palanca nº 5, dels treballs de 
manteniment que es fan en aquest espai. 
 

6. Es proposa annexar a aquest edifici de manteniment d’emparcion una filera de panyols per a guardar 
material de les embarcacions unificat en un sol volum accessibles desde l’accés a la palanca nº5 
 

7.  Pel que fa a l’edifici de servies de vestuaris que hi ha al centre de l’aparcament de vehicles del Club Nàutic 
Vilanova, es proposa mantenir-ne la seva ubicació, ja que és estratègica en referència a la totalitat dels 
amarraments del Club, doncs està situat a una distància el més propera possible a tots els amarraments, i 
així pot donar un bon servei a tots els usuaris. 
 

8. L’actual edifici de capitania per la seva ubicació just a l’extrem de la concessió, fa que sigui un edifici poc 
accessible. Per aquest motiu les oficines i atenció al public es proposa que es traslladin a l’edifici principal 
amb una relació més propera amb els ciutadans i usuaris del club. Aquest espais es preveu destinar per a 
usos interns de marineria. 
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3.7 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
 
Actualment el Club Nàutic Vilanova, disposa dels serveis necessaris pel desenvolupament de les seves activitats, te 
subministrament de la xarxa municipal d’aigua, subministrament de baixa tensió, amb una estació transformadora 
situada dintre de l’àmbit de la concessió, també disposa subministrament de gas natural, i de xarxa de telefonia. 
 
Donades les dimensions d’aquests subministraments, i les millores en la eficiència energética que tindran les noves 
instal·lacions, es considera que les potències instal·lades actualmente seran suficients per a les necessitats de les 
noves instal·lacions. 
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3.8 ANALISI DELS EFECTES DE MOBILITAT. DEFINICIÓ DELS ITINERARIS DE MOBILITAT A PEU, RODAT 
I PER AIGUA. JUSTIFICACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT.DEFINICIÓ DELS SISTEMES DE TANCAMENT O 
DELIMITACIÓ QUE PODEN TENIR AFECTACIÓ EXTERIOR I PAISATGÍSTICA 
 
 
1.1 Anàlisi dels efectes de mobilitat. Definició dels itineraris de mobilitat a peu, rodat i per aigua. 
 
L’estudi de detall que es presenta planteja millorar la mobilitat respecte les popostes anteriors amb uns accessos ben 
identificats i diferenciats entre el trànsit rodat i a peu.  
 
Els accessos principals es segueixen plantejant com estan situats actualment des del Passeig de Ponent. L’accés de 
vianants es situa el més proper possible a l’edificació principal i l’accés rodat es situa annex a aquest. 
 
La volumetria proposada concentrada al interior de la dàrsena permet que tots dos accessos siguin clarament visibles 
i identificables tant des del Passeig de Ponent com el  Passeig Marítim. La proximitat entre els accessos  permet a 
l’usuari no habitual identificar-los clarament quan accedeix a les instal·lacions per primer cop. 
 
El nou accés rodat a l‘esplanada de vela es considera imprescindible, ja que en els esdeveniments on es 
desemvolupa l’ activitat de vela lleugera ens permetrà evitar circulacions creuades amb els propis usuaris del Club  
(tant a peu com en vehicle) o amb altres usuaris externs que vulguin accedir a les instal·lacions o al restaurant. Es 
pretén així facilitar i simplificar la mobilitat entre els usuaris del Club Nàutic amb usos tan diversos com poden ser la 
pràctica de l’esport de la vela lleugera o el servei de restauració. 
 
Aquest accés facilita l’activitat i millora l’organització els dies de grans esdeveniments, sent aquesta una de les 
apostes que pretén impulsar el Club . Es concentra tota l’activitat de velers, cotxes i remolcs dins les instal·lacions, 
evitant que es pugui generar aquesta activitat de forma espontània al Passeig de Ponent amb tots els perjudicis que 
això comportaria. 
 
Tan mateix, es contemplarà la possibilitat de que ens grans esdeveniments ja siguin esportius com socials de cara a la 
ciutat, s’ aprofiti la diferència de nivell existent entre el pati de vela el Passeig Marítim, per projectar una petita grada 
de tal manera que, a partir d’ una apertura concreta i suficient del banc que ens servirà de tanca, es pugui accedir 
aquest espai de tal manera que afavoreix encara més l’ integració del espai de la vela amb el Passeig Marítim i com a 
conseqüència amb la ciutat. 
 
Com hem comentat, paral·lelament a aquesta activitat que es genera al pati de vela, la mobilitat a la resta de serveis 
del Club  es manté sense afectacions.  
 
El restaurant disposa del mateix accés principal per evitar confussions, però tota la seva activitat es concentra en la 
planta primera de la seu social diferenciant clarament la mobilitat dels usuaris dels serveis de restauració del serveis 
propis del Club  en planta baixa. 
 
En aquest estudi de detall no es modifiquen els accessos per aigua del Club  Nàutic.  
 
Els accessos i recorreguts queden grafiats en el plànol nº 1 de la documentació gràfica. 
 
 
 
1.2 Justificació de l’accessibilitat. 
 
La plataforma de la dàrsena està situada a una cota de nivell inferior respecte el carrer amb una cota més 
desfavorable en front el passeig Marítim i gradualment s’igualen en tot el llarg del passeig de ponent. 
 
Els accessos plantejats estan situats al passeig de Ponent, on la diferència de nivell entre el carrer i la dàrsena és 
mínima i es pot garantir una accessibilitat a tot el conjunt per a les persones amb mobilitat reduïda. 
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1.3 Definició dels sistemes de tancament o delimitació que poden tenir afectació exterior i paisatgística 
 
Es proposen dues solucions diferents pel sistema de tancament del conjunt.( A i B)  Totes dues solucions es basen en 
la clara voluntat de reduir els obstacles visuals entre el port i la ciutat i augmentar la permeabilitat visual. Gràficament 
estan representats tots els tancaments en el plànol nº2 de la documentació gràfica. 
 

A) El tancament des del Passeig Marítim, on la cota de desnivell és superior als 90 cm, es planteja eliminant 
l’actual barana i col·locant un banc amb una alçada inferior a l’actual barana. Això permet, 

 
  Augmentar la visibilitat del port des del Passeig 
 

Visualment des del passeig Màritim s’augmenta la visibilitat cap al port ja que el banc té una alçada 
sensiblement inferior a l’actual barana. Igualment, aquest banc permet seure i veure el port o les 
activitats que es produeixen al Club i conectar el mar amb el passeig Marítim i la ciutat. 
 

  Garantir la seguretat dels vianants amb la diferent cota de nivell 
 

El banc proposat garanteix la seguretat dels vianants del passeig Marítim salvant la cota de desnivell 
existent entre la dàrsena i el passeig.  
 

  Garantir la seguretat de les instal·lacions amb un tancament  
 

Desde la dàrsena s’augmenta la cota de desnivell respecte el passeig marítim amb un element no 
escalable, com podia ser l’actual barana, augmentant la seguretat de les instal·lacions del Club. 

 
B) Pel Passeig de Ponent on les cotes de nivell s’igualen més, s’elimina la vegetació que provoca una barrera 

visual, tal i com estava ja contemplat en la proposta guanyadora en el concurs d’adjudicació de la concessió 
vigent. 
 
Es substitueix el tancament existent, format per baranes metàl·liques i murets d’obra amb geometries 
variables poc permeables, per un nou tancament permeable format per tubs verticals de característiques 
similars als del propi del Club o del que disposa la Marina Far en l’ esmentada zona, tot per tal d’harmonitzar 
el conjunt del Passeig de Ponent. 

Tan mateix i com part de les infrastructures plantejades dins les propostes del nou contracte de gestió, també es 
planteja l’ instal·lació d’ un circuit tancat de càmeres de videovigilància i detecció per tor el perímetre de la concessió. 
 
 
 

 
 
 
 
Enric Farrerons Garcia 
BLURARQUITECTURA, S.L.P. 
 
A Barcelona, a Octubre de 2016. 
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4. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
 
Pel desenvolupament de la normativa urbanística, i en concret, per a la definició de les condicions d’implantació dels 
diferents volums edificats, es fa la següent proposta, en concordança amb la normativa del Pla Especial del Port de 
Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament en data 25 de maig de 2007, i preferentment la normativa es regirà pels 
articles 18 i 25 del Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú. Amb els següents articles. 
 
 
4.1 ARTICLE 1: OCUPACIÓ 
 
L’ocupació total de l’àmbit d’aquest Estudi de Detall del Club Nàutic Vilanova, és del 15% del sòl segons es desprèn 
del Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú a l’article 25, que amb una superfície total de 17.860 m2 dóna una 
ocupació total màxima de 2.679 m2. Amb el següent condicionant: 
 
El gàlib màxim d’ocupació, per a cada volum edificat, ve definit per un rectangle de 30m x 8m. 
 
Queda exclosa d’aquestes condicions de volum edificat les edificacions actuals del Club Nàutic de 1.407 m2, que es 
regula pel contingut del projecte aprovat el seu dia de les seves obres de construcció. Qualsevol ampliació o 
modificació no podrà ultrapassar l’edificabilitat total conferida a la zona. 
 
4.2 ARTICLE 2: EDIFICABILITAT: 
 
L’edificabilitat total de l’àmbit d’aquest Estudi de Detall del Club Nàutic Vilanova, segons s’especifica al Pla Especial 
del Port de Vilanova i la Geltrú a l’article 25, és de 0,15 m2 de sostre/m2 de sòl, que amb una superfície de 17.860 m2 
dóna una edificabilitat total de 2.679 m2. 
 
 
4.3 ARTICLE 3: ALTURA REGULADORA MÀXIMA: 
 
L’altura màxima reguladora serà de 6.5 m, corresponents a una sola planta i un pis, i s’amidarà verticalment al pla 
exterior de la façana, des de la rasant del sòl exterior fins al pla horitzontal de superior de la coberta. 
 
Per sobre de l’alçada reguladora, únicament es permetran els elements tècnics de les instal·lacions; i els remats 
compositius i ornamentals dels edificis. 
 
 
4.4 ARTICLE 4: PLANTA BAIXA: 
 
La planta baixa es defineix per la rasant del seu paviment, que estarà situat 0,50 cm. com a màxim per sobre o per 
sota del paviment existent d’espai exterior, en qualsevol punt de la façana de l’edificació. 
 
 
4.5 ARTICLE 5: ALINEACIÓ DE LES EDIFICACIONS: 
 
L’alineació de l’edificació es defineix com la línia contínua que estableix la façana de l’edifici. En cap cas cap part de 
l’edifici podrà sobrepassar el gàlib màxim permés establers en els plànols nº9 a 13  
 
4.6 ARTICLE 6: NOMBRE MÀXIM DE PLANTES: 
 
El nombre màxim de plantes és planta baixa i una planta pis. 
 
 
4.7 ARTICLE 7: ALÇADA LLIURE  
 
L’alçada lliure interior de la planta baixa, amidada verticalment des del paviment fins al sostre interior de la planta 
estara compresa entre 2,60 i 3,50 m. 
 
L’alçada lliure mínima entre plantes pis, amidada verticalment des del paviment fins al sostre interior de la planta, serà 
de 2,6 m. 
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4.8 ARTICLE 8: FAÇANES: 
 
En aquells casos que siguin necessaris elements de ventilació s’hauran d’integrar al disseny de les façanes, quedant 
prohibit situar-les a les façanes que donin al carrer. I en tots els casos la seva integració als volums edificats es farà 
amb elements tals com lames, reixes, o elements similars que en garanteixin la seva integració. 
 
 
4.9 ARTICLE 9: COBERTES: 
 
Les cobertes que resultin dels volums edificats, seran cobertes planes, i les instal·lacions que s’hagin d’ubicar en 
aquestes cobertes formaran una mateixa composició arquitectònica. Tindran les dimensions mínimes necessàries. 
 
Per sobre de la coberta únicament es permetran els elements tècnics de les instal·lacions; i els elements de remats 
compositius i ornamentals. 
 
 
4.10 ARTICLE 10: MATERIALS D’ACABATS DE COBERTES I FAÇANES: 
 
Els materials de les cobertes i les façanes en les seves parts massisses es regiran pels següents criteris: 
 

- Es combinaran parts de les façanes amb materials d’aplacat (ceràmic color clar o fusta ) amb parts de 
la façana amb revestiment continu o amb formigó vist. 
 
- Les parts aplacades de les façanes amb material ceràmic o de fusta, no podran ser brillants. 
 
- Les parts de les façanes acabades amb revestiment continu, predominaran els colors clars 
preferiblement blancs. 
 
- Les baranes seran principalment de vidre laminat o trempat, amb la mínima estructura de suport, per 
aconseguir la màxima transparència. 
 
- Les cobertes transitables estaran acabades o bé amb paviment ceràmic o bé amb paviment de fusta. 
 
- Les cobertes no transitables estaran acabades amb colors de la mateixa gama que la resta d’elements 
de les façanes o cobertes evitant els colors foscos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Enric Farrerons Garcia 
BLURARQUITECTURA, S.L.P. 
 
A Barcelona, a Octubre de 2016. 
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5. ESTUDI PAISATGÍSTIC 
 
La redacció d’aquest Estudi de Detall, fa que sigui necessari la redacció del present estudi paisatgístic, en el que es 
determinaran les condicions necessàries per a que la implantació d’aquests nous edificis es faci de manera correcte, i 
no en resulti afectat de manera negativa el territori del voltant. 
 
Així doncs, en aquest estudi paisatgístic, s’analitzaran els efectes que es provoquen en el territori, i es proposaran les 
mesures correctores que n’han de preservar la seva situació actual, en el decurs de la construcció dels nous 
equipaments. 
 
 
5.1 ESTUDI DE L’ENTORN. 
 
L’àmbit de la nova concessió del Club Nàutic Vilanova està, en la seva totalitat, dintre de la superfície ocupada pel 
Port de Vilanova i la Geltrú, i forma part de la façana marítima de Vilanova i la Geltrú. 
 
Les característiques d’aquest entorn són les pròpies d’un passeig marítim, i per tant caldrà tenir molt en compte els 
següents conceptes: 
 

- Cal integrar l’activitat del Club Nàutic Vilanova, i les seves instal·lacions, a la resta del passeig marítim, 
entenent que d’aquesta manera, l’espai ocupat pel Club suposi un espai més del passeig Marítim, i per tant 
sigui un nou pol dinamitzador de la zona. 
 
- Les vistes prioritàries són les que es tenen des del passeig mirant cap al mar, i per tant caldrà que el 
tancament de la parcel·la sigui sensible a aquesta característica, així doncs haurà de minimitzar el seu impacte 
visual, 
 
- La cota del passeig marítim és pràcticament constant, com és característic pel tipus de costa en que estem 
ubicats, tot i que te un pendent molt suau, fent que la cota del paviment del passeig Marítim estigui situada al 
límit de llevant de l’àmbit, pràcticament al mateix nivell que el paviment de la palanca de les embarcacions; 
mentre que al límit de ponent, la cota del passeig Marítim està elevada aproximadament uns 80cm, respecte a 
la cota de l’àmbit del Club Nàutic Vilanova. 

 
 
5.2 RELACIÓ AMB L’ENTORN 
 
L’àmbit que configura la nova concessió del Club Nàutic Vilanova, està situat al davant de l’espai ocupat pel passeig 
Marítim, el qual queda limitat entre el Club i la façana marítima, i aquest àmbit està situat entre la Rambla de Joan 
Baptista Pirelli i la Rambla de la Pau, aproximadament. 
 
Actualment, és un entorn molt consolidat, en el que hi ha pendents diferents projectes que hauran d’acabar de 
configurar la futura imatge del passeig per donar-li un major i millor ús, ja que es tracta d’un dels trams de la façana 
marítima de Vilanova més característic. 
 
Actualment el Club Nàutic Vilanova te ubicades les seves instal·lacions de manera que fan molt difícil la seva relació 
amb aquest entorn. A més caldrà dignificar l’espai que hi ha ara davant del passeig i l’escullera de Ponent, ja que 
actualment és un espai residual, situat al darrera de les tres edificacions destinades a usos interns del Club. 
 
El CNV Vilanova, esta situat en la cruïlla del Passeig Marítim i l’Escullera de Ponent de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 
ocupant el sector nord-oest del port. Es tracta d’un lloc estratègic i privilegiat del barri de mar de la ciutat. 
 
Aquest barri ha estat objecte, en aquests darrers anys, de grans transformacions i de diverses intervencions 
urbanístiques importants que han modernitzat totalment la zona de tal manera que en l’actualitat s’ha convertit en una 
part molt activa de la ciutat, principalment dedicada, al turisme, la restauració, i a l’esbarjo, independentment de l’ús de 
passeig i trobada on regularment es realitzant moltes activitats populars en els seus espais oberts, festes populars, 
trobades firals, curses esportives, etc . En definitiva un espai obert al mar que cal preservar visual i paisatgísticament 
respecte al litoral marítim. 
 
L’objecte de la proposta de modificació, és la reforma, reubicació i ampliació de les actuals dependències que formen 
les instal·lacions del club per tal de millorar els serveis oferts tant als socis com al públic en general, racionalitzar el 
seu ús d’acord amb les exigències actuals, permeten alliberar més espai per el pati de vela lleugera, aconseguir una 
major obertura visuals de les instal·lacions a la ciutat, millorar i optimitzar els serveis oferts pel Club tant al soci com al 
públic en general. 
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5.3 ÀMBIT DE LA NOVA CONCESSIÓ DEL CLUB NÀUTIC VILANOVA 
 
La totalitat de l’àmbit de la nova concessió del Club Nàutic Vilanova té una superfície de 75.487 m2, dels que 57.627 
m2 corresponen a làmina d’aigua i la resta, 17.860 m2 corresponen a la part pavimentada del Club, és a dir la part de 
la concessió que és superfície terrestre. 
 
Concretament, i pel que fa referència a aquest estudi paisatgístics, ens centrarem en la superfície pavimentada, és a 
dir allà on es poden ubicar les noves edificacions, amb una superfície total de 17.860 m2. 
 
Dintre d’aquesta superfície s’ubicaran una sèrie d’edificacions que hauran de seguir la totalitat de les determinacions 
especificades en el present estudi de detall, incloses les mesures que s’estableixin en el present estudi paisatgístics. 
 
Actualment les edificacions que hi ha dintre de l’àmbit d’actuació presenten un estat de conservació poc acurat, per la 
qual cosa s’hauran de preveure en l’apartat de les determinacions, que es farà en aquest document, les intervencions 
que caldrà dur a terme en aquestes edificacions, que o bé es faran de nou, o bé es rehabilitaran per tal de millorar 
sensiblement la seva integració paisatgística. 
 
 
 
 
5.4 INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LES EDIFICACIONS 
 
 
Pel tot el que s’ha dit anteriorment, es pot considerar que el impacte visual que suposarà la intervenció no suposarà 
en cap cas la modificació de la secció actual del passeig Marítim i el c/ Moll de Ponent, ja que s’eliminaran els 
obstacles visuals entre l’edifici principal i el passeig, alhora que s’alleurerira la tanca separadora d’espais. 
 
Amb l’objectiu d’assegurar la correcte ubicació i dimensionat de les diferents edificacions, que es proposaran en el 
projecte d’edificació, s’han previst les següents disposicions, que d’una banda han de garantir el correcte 
funcionament d’aquestes edificacions, però sobretot s’han de projectar mantenint una molt bona relació amb el seu 
entorn. 
 
DISPOSICIONS: 
 

1- Emplaçament del volum edificat. 
 
La decisió de concentrar la major part del programa necessari per al Club en un unic edifici central que 
s’amplia, provoca com a estratègia el deslliurament tant del pati de vela lleugera, augmentant les possibilitats 
d’us per part de més usuaris; però també provoca l’alliberamnt del perímetre de la parcel·la, fet que en les 
zones en contacte amb el passeig marítim serà factor determinant per a reduir les barreres visuals entre 
passeig i club.Tal i com es pot veure a la documentació gràfica aquesta estrategia suposa una millor 
integració del Club Nàutic Vilanova vers el municipi de Vilanova i la Geltrú, fent d’aquesta manera que les 
activitats que s’hi desenvolupin i l’àmbit mateix, formin part del propi espai útil del passeig Marítim. 
 
Amb aquesta actuació es pretén, d’una banda ampliar les activitats i espais que hi ha en aquesta zona del 
municipi, i a més s’aconsegueix trencar la barrera que suposa avui el límit de l’àmbit del Club Nàutic 
Vilanova, ja que ni el límit d’aquesta concessió, ni els propis volums edificats suposaran un límit permanent. 
 
 
 

2- Integració paisatgística 
 
Aquest objectiu s’aconseguirà tenint com a criteri de disseny per a la integració paisatgística, la utilització de 
plantes autòctones, vers altres espècies que posteriorment poden suposar un major cost de manteniment, o 
bé poden tenir una mala adaptació al medi. 
 
Es valorarà també molt positivament, que es tingui en compte la plantació de vegetació que modifiqui el seu 
color en les diferents estacions de l’any, donant una major estimulació visual i emfatitzant així les diferents 
aportacions de cada estació de l’any. 
 
També serà criteri de disseny la plantació d’espècies aromàtiques, que amb la seva aportació de color i olor, 
contribueixen també a la educació amb els valors de la naturalesa. 
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Per tot plegat caldrà que la distribució i concreció de tota aquesta vegetació, quedi especificada als projectes 
d’edificació de cada edificació, de manera que es garanteixi el resultat final. 
 
 
 

 
5.5 JUSTIFICACIÓ INTEGRACIÓ PAISATGISTICA. 
 
S’adjunta les imatges d’integració des de diferents punts de vista suggerits en el informe de ports de la generalitat. La 
voluntat de la proposta és la d’integrar el volum edificat des de: 
 
 La ubicació 

La nova proposta edificatoria es concentra ampliant l’actual seu social. Aquesta ubicació permet allunyar-se 
del perímetre de la concessió i dels carrers colindants sent més respectuós des de punts de vista propers, 
com poden ser les vistes des del passeig de ponent. 
La vista 03 des de la cruïlla de passeig de ponent amb passeig Marítim permet apreciar com s’integra 
visualment la nova proposta edificatoria de planta baixa +1 respecte la proposta original del concurs de 
concessió actual, situada en el perímetre i menys permeable. 
La vista 04 des de l’accés de marina far permet veure com gairebé no s’aprecia la nova edificació de planta 
baixa +1 respecte l’edificació d’aquesta marina. 
 

 El volum 
La nova proposta planteja ampliar l’actual seu social al mateix temps que elimina el màxim les edificacions 
annexes. L’ampliació en planta primera es limita a la zona més allunyada dels carrers propers, en aquest cas 
el passeig de ponent. D’aquesta forma es limita l’impacte que pugui tenir aquesta edificació des de punts 
propers. 

 
 El tractament de façanes 

El tractament de les façanes es planteja amb materials clars, càlids assimilables a la pedra o l’horitzó. 
Aquesta voluntat s’aprecia des de punts de mitja distancia com poden ser el Passeig Marítim o la Plaça del 
Port  (vista 01 i 02) on l’edificació es pot apreciar perfectament però es mimetitza amb el seu entorn. 
 
Un altre aspecte molt important en la voluntat integradora és la geometria vertical de la composició de la 
façana. Es planteja una façana amb elements verticals que s’integra dins el bosc de màstils de velers. Aquest 
fet s’aprecia en les imatges de mitja distància, com des del Passeig Marítim o des de la Plaça del Port, però 
és sobretot desde punts llunyans on es fa més evident. 
 
Des de la dàrsena pesquera o el dic de llevant (vistes 5 i 6 ) gairebé no es pot apreciar l’edifiació per la 
combinació dels dos tractaments de façana. 
 
 

La representació de totes les imatges integradores des dels diferents punts de vista s’ha centrat amb la volumetria 
intentant ser el més fidel possible. La representació dels sistemes de tancament permeables no poden apreciar-se i 
s’han representat en la documentació gràfica de tractaments perimetrals ( plànol 09 ).  
 
 

 
 
Enric Farrerons Garcia 
BLURARQUITECTURA, S.L.P. 
 
A Barcelona, a Octubre de 2016. 
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 

Plànols informació: 

01. Situació. 

02. Emplaçament. 

Plànols normatius: 

03. Normativa vigent del Pla Especial del Port. 

04. Zonificació segons Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú. 

05. Ubicació de les edificacions existents. 

06. Zonificació general de les edificacions. 

07. Proposta d’ubicació de les edificacions proposades. 

08. Plànol de circulacions 

09. Plànol de tractaments perimetrals. 

10. Edificis 1 i 2: Ampliació Seu social / Restaurant i Oficines. 

11. Edifici 3 i 4: Panyols i Escar. 

12. Edificis E i F: Vestuaris i punt de trobada. 

13. Edifici G: Capitania. 

Plànols informatius: 

14. Representacions en 3D, integració paisatgística 

15. Permehabilitat visual des de Passeig Marítim 

16. Permehabilitat visual des de Moll de Ponent 
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7. ANNEXES 
 
 
7.1 Informe en relacio a la nova proposta de ordenació de l’edificacio del club nautic vilanova 

 
 
  



 
 
 

 
 

INFORME EN RELACIO A LA NOVA PROPOSTA DE ORDENACIÓ 
DE L’EDIFICACIO DEL CLUB NAUTIC VILANOVA 
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En Jordi Sorkau i Casanova, enginyer de camins, canals i ports, col•legiat 
número 9.872, en exercici de la professió des de març de 1989, Executive 
MBA per ESADE, donant compliment a l’encàrrec del Club Nàutic Vilanova 
formula el següent, 

 

INFORME 

 

Assumpte: Nova proposta d’ordenació de l’edificació prevista a la 
plica concessional del Club Nàutic Vilanova 

 

1 OBJECTE DE LA PROPOSTA. 

El CNV Vilanova, esta situat en la cruïlla del Passeig Marítim i l’Escullera de 
Ponent de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, ocupant el sector nord-oest del 
port. Es tracta d’un lloc estratègic i privilegiat del barri de mar de la ciutat. 

Aquest barri ha estat objecte, en aquests darrers anys, de grans 
transformacions i de diverses intervencions urbanístiques importants que 
han modernitzat totalment la zona de tal manera que en l’actualitat s’ha 
convertit en una part molt activa de la ciutat, principalment dedicada, al 
turisme, la restauració, i a l’esbarjo, independentment de l’ús de passeig i 
trobada on regularment es realitzant moltes activitats populars en els seus 
espais oberts, festes populars, trobades firals, curses esportives, etc . En 
definitiva un espai obert al mar que cal preservar visual i paisatgísticament 
respecte al litoral marítim. 

L’objecte de la proposta de modificació, és la reforma, reubicació i ampliació 
de les actuals dependències que formen les instal·lacions del club per tal de 
millorar els serveis oferts tant als socis com al públic en general, 
racionalitzar el seu ús d’acord amb les exigències actuals, permeten 
alliberar més espai per el pati de vela lleugera, aconseguir una major 
obertura visuals de les instal·lacions a la ciutat, millorar i optimitzar els 
serveis oferts pel Club tant al soci com al públic en general.  

Un dels punts bàsic de la proposta de remodelació de les dependències del 
CNV Vilanova es la integració amb la ciutat de Vilanova i la Geltrú, amb el 
passeig marítim i amb l’Escullera de Ponent. 

Les noves instal·lacions resultants han de procurar que la seva integració en 
aquest entorn tant peculiar sigui el més oberta i efectiva possible, 
alliberant-la d’elements arquitectònics que impedeixin la visualització. Es 
per aquest motiu, que la proposta contempla l’enderroc de tots els cossos 
edificats que es localitzen entre l’edifici principal i el pati de vela lleugera, 
paral·lels a la Escullera de Ponent, proposant agrupar aquests serveis a 
l’edificació principal, reformant i ampliant-la amb una planta i pis, on 
encabir la major part del programa de necessitats. La resta d’edificacions 
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aïllades bastides al llarg del Club Nàutic es mantenen a l’interior del port, i 
s’adeqüen a les noves necessitats actuals, llevat de l’edifici de tallers i 
magatzems de l’escar que es proposa el seu trasllat en un racó poc 
practicable per tal d’alliberar el màxim l’espai de maniobra de l’escar. 

Aquesta intervenció ha de facilitar en tot moment una gran obertura visual 
cap a les estructures del Club Nàutic i per afegitó a la resta del port. El fet 
que comporta l’enderroc de les edificacions abans esmentades, provoca la 
neteja del espai existent entre l’edificació principal i el passeig. El gran espai 
resultant , que coincideix amb la cruïlla entre el Passeig Marítim i l’Escullera 
de Ponent, es destinarà tal i com és en l’actualitat, a esplanada d’activitats 
esportives, especialment de la vela lleugera, amb un augment considerable 
de la seva superfície, molt necessària en les jornades de competició entre 
Clubs. 

Aquest espai estarà controlat en quant a la seguretat però romandrà molt 
més obert a la ciutat en quant a visuals, de tal manera que la tanca del 
recinte ha de permetre a la vegada la seguretat i les visuals, tant des del 
Passeig Marítim com des de la Rambla del Port. Amb aquesta integració 
visual, hi haurà una interconnexió real entre les instal·lacions del CNV 
Vilanova i la Ciutat de Vilanova, de tal manera que la pròpia edificació 
principal projectada quedi totalment integrada en aquest entorn, formi part 
del conjunt de la zona marítima. A més s’obrirà un nou accés de vehicles 
per accedir directament al pati de la vela lleugera per a la millora de la 
mobilitat en la realització de regates, i per entrada i sortida d’embarcacions. 
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2 ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA VALORACIÓ DEL 

INFORME TÈCNIC DE LA PROPOSTA PRESENTADA EN FASE 
DE CONCURS DE L’EXP 2013GS5. 

La nova proposta de ordenació de la superfície edificada no altera la 
valoració que realitza el informe tècnic i valoració que es presenta a la mesa 
de contractació de Ports de la Generalitat per a l’adjudicació del contracte 
d’explotació de la dàrsena esportiva del port de Vilanova i la Geltrú. Veurem 
com es reflexa la proposta edificatoria a l’esmentat informe i en quina 
mesura podria modificar-lo. Farem un repàs de l’informe per comprovar si la 
modificació de la ordenació de la superfície edificada pot modificar la 
valoració de l’informe d’adjudicació de la concessió. 

 

a) Programa d’explotació i funcionament detallat de la dàrsena 
esportiva (de 1 a 15 punts). 

• 5 punts per la qualitat dels serveis mínims obligatoris i la 
quantitat i qualitat dels serveis complementaris. 

 
La modificació de la ordenació de la superfície edificada no modifica els 
serveis mínims obligatoris: 

1. L’ús del canal d’accés i de l’abalisament 
2. La disposició d’instal·lacions d’amarratge i atracada 
3. El subministrament d’aigua i d’energia elèctrica 
4. La vigilància general de les instal·lacions portuàries 
5. Recollida i gestió de residus 
6. El servei de subministrament de carburant 
7. Les comunicacions de veus i dades. 
8. Les instal·lacions sanitàries e higièniques 
9. Els equipaments de lluita contra incendis i vessaments accidentals. 

 
Pel que fa als serveis portuaris complementaris: 

1. Aparcament. No es modifica. 
2. Serveis de marineria, vestidors i bugaderia. Es mantenen els 

mateixos serveis. 
3. El servei de rampa i grua. Es manté el mateix servei. 
4. Instal·lacions per a usos esportius o lúdics. 

a. Nova edificació amb centre esportiu. Es mantenen els mateixos 
serveis complementaris, únicament que el nou edifici, de 
planta baixa i planta primera, no es situa aïllat i adossat a la 
façana del passeig marítim, sinó adossat al actual edifici social. 
Repassem els serveis i instal·lacions que s’oferien: 

i. Administració i direcció del Club. Es manté. 
ii. Administració i direcció de l’oficina esportiva. Es manté. 
iii. Aula polivalent. Es manté. 
iv. Banys, dutxes i magatzems. Es mantenen. 
v. Centre d’esports. Es manté. 

b. Piscina. Es manté 
c. Centre de busseig. Es manté. 
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5. Serveis de restauració en la dàrsena adreçat al públic en general i 
obert tot l’any. Es manté el servei, es proposa renovar completament 
les seves instal·lacions i situar-lo completament en planta primera. 

6. Àrea tècnica d’escar. No es modifica. 
 
Per tant, podem afirmar que no es modifiquen els serveis oferts inicialment 
a la plica del concurs i continua sent valida la valoració de l’informe tècnic 
que indica que s’assoleix amb escreix la qualitat i quantitat dels serveis i pel 
que fa als serveis complementaris es considera molt favorablement aquells 
adreçats a la integració amb el municipi, foment i divulgació de la nàutica i 
de l’esport. 
 

• 5 punts pel tractament i política de la cessió d’us preferent. 

No es modifica. 

 

• 5 punts per l’optimització i sostenibilitat de l’explotació i dels 
recursos a emprar i per la distribució de les despeses i la 
generació d’ingressos. 

No es modifica. 

 

b) El programa de manteniment i conservació de la dàrsena 
esportiva ( de 1 a 12 punts) 

 

La modificació de la ordenació de la edificació no varia la superfície edificada 
definitiva i no modifica el programa de manteniment de l’edificació i encara 
menys el de la resta de serveis i instal·lacions de la dàrsena. 

 

c) Relació detallada de les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de 
la dàrsena esportiva. ( de 1 a 12 punts). 

 

Aquí tenim 3 punts relacionats amb la proposta edificatoria, i que per tant 
podríem resultar afectats si es varies l’edificació, tot i que no es varia la 
edificació, sinó únicament es proposa modificar la seva ordenació. 
Comprovem que es mantenen les actuacions. 

1. Reforma de l’edifici social actual. Es manté la actuació de reforma del 
edifici actual. 

2. Nou edifici de serveis administratius, esportius i socials. Es manté la 
nova superfície edificada i els serveis prestats (administratius, 
esportius i socials), però s’integra amb l’edifici social el que ha de 
permetre i optimitzar la distribució i els recursos consumits. 

3. Reforma dels vestidors pels usuaris de la zona d’esbarjo i de l’actual 
edifici de capitania. És manté l’actuació. 

La resta fins a 18 actuacions previstes es mantenen sense variació. Per tant 
entenem que es manté la valoració i puntuació de l’informe tècnic sobre les 
actuacions a desenvolupar que les considerava molt positivament i d’interès 
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portuari les millores funcionals presentades ja que faciliten la prestació de 
serveis (actuacions 1-5 i 12), entén que la resta, ambientals i de seguretat 
no varien i mantenen la seva valoració. Resten també inalterable les 
consideracions envers el varador (actuacions 9,10,11). 

 

d) Actuacions a la Zona Addicional opcional “Zona Moll Plaça del 
port” (de 1 a 3 punts) 

 

En aquesta zona no varia res, per tant es manté la seva valoració d’acord 
amb la plica presentada. 

 

 e) Propostes i mesures per afavorir la integració de la dàrsena en 
l’entorn ( de 1 a 6 punts). 

 

Segons la descripció del Plec, es valorarà en funció de la millor integració 
paisatgística i social de la dàrsena esportiva en el marc del municipi on 
s’ubica i l’entorn, especialment pel que fa a millores d’accessibilitat i 
mobilitat (2 punts), l’adequació de la proposta als criteris establerts al Pla 
de ports de Catalunya (2 punts), i l’interès públic i social de la mateixa (2 
punts). 

Aquest es l’apartat on es mes subjectiva la valoració. 

Si atenem a la distribució dels punts per apartats no hi hauria cap 
modificació. La nova proposta d’ordenació de l’edificació manté les millores 
d’accessibilitat i mobilitat, s’adequa igualment al Pla de ports de Catalunya, 
i no afecta a l’interès públic i social de la dàrsena esportiva. 

La subjectivitat intervindrà en el que es el preàmbul, on diu, millor 
integració paisatgística, que sempre es un terme relatiu i subjectiu. 

Mirem-ho en detall. 

1) En relació al interès públic i social, 

a) activitats obertes al públic en general: batejos de mar, cursos 
d’iniciació, formació, competició i organització de competicions, 
llicencies federatives. 

b) Especial dedicació a les escoles i al foment de la nàutica en la 
formació reglada. 

c) Foment de les activitats socials, col·laboració amb diferents entitats. 

La nova proposta d’ordenació de l’edificació no afecta a la valoració d’aquest 
subapartat. 

 

2) En relació a l’adequació al Pla de ports de Catalunya, 

La plica repassa els objectius i justifica el seu compliment. Es presenta com 
una instal·lació funcional que ha modernitzat les seves instal·lacions, 
incrementant la seguretat, facilita la mobilitat i l’accés a les persones 
discapacitades i col·laboradora. Presenta una proposta de optimització de 
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les seves instal·lacions (especialment oficines i espai per la vela) i un ampli 
ventall de serveis adreçats al públic en general, col·laboració amb entitats i 
escoles i un seguit de mesures adreçades a la sostenibilitat i millora 
ambiental. Pel que es considera que respon als criteris establerts al Pla de 
ports de Catalunya. Tots aquests punts no varien per la modificació de 
l’ordenació de la edificabilitat. 

 

3) En relació a la millora de l’accessibilitat i la mobilitat 

L’accessibilitat i la mobilitat, com a tal, facilitar la mobilitat i accés a 
persones discapacitades, no varien per la modificació de la ordenació de 
l’edificació. 

 

4) En relació al preàmbul de millorar la integració paisatgística 

Es en realitat en aquest punt on es produeix una modificació, que caldrà 
valorar, per la diferent nova proposta d’ordenació de la edificació, malgrat 
que, si be es un aspecte que figura en el preàmbul, després no te 
assignació de punts.  

Creiem que si be la proposta inclosa en la plica buscava l’objectiu de 
construir una nova façana de la dàrsena cap al passeig, el cert es que el 
volum de planta baixa mes planta pis enganxat al propi passeig era una 
barrera visual forta i així ho va entendre l’ajuntament que es va manifestar 
en contra de situar un edifici amb doble alçada (PB+P1) alineat amb el 
passeig. 

Com alternativa, la proposta inicial de l’Estudi de Detall planteja com a 
solució desdoblar aquest nou edifici proposat a la plica en dos de planta 
baixa, el que al final crea una barrera continua entre la ciutat i el port. 

Creiem que així com en el informe tècnic es valorava positivament la 
eliminació de la barrera vegetal de ponent per una tanca permeable 
visualment, aquest es el criteri que ha de prevaldre per valorar la integració 
amb la ciutat. 

Amb l’estudi de Detall en curs, allà on es valorava la eliminació de una 
tanca opaca per una de translúcida, el Estudi de Detall planteja situar una 
nova edificació, per tant, opaca i contraria a la transparència i la integració. 
En realitat crea una veritable barrera visual sobre les instal·lacions 
portuàries lluny d’integrar-se amb la imatge del mar i del seu horitzó 
desitjada pel Pla Especial. Les vistes d’aquestes edificacions, comprovades 
des de la Rambla Pirelli (que és un dels accessos naturals cap a port i 
obertura cap a mar), posen de manifest la barrera visual que representen 
les noves edificacions de l’Estudi de Detall en curs des d’aquets accessos 
ciutadans cap a mar. Per tot això, i tal com desenvolupem mes àmpliament 
en altre apartat del present informe, creiem demostrat que la nova proposta 
de ordenació de l’edificació millora la integració paisatgística i no altera la 
puntuació inicial del informe tècnic. 

 

f) El la de gestió ambiental i les millores ambientals (de 1 a 6 
punts). 
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Les ofertes incloses a la plica inicial presentada pel Club es mantenen 
invariables i no estan afectades per la nova proposta de ordenació de 
l’edificació. 

 

g) Programa d’activitats per al foment de la nàutica esportiva (de 1 
a 6 punts). 

 

Les ofertes incloses a la plica inicial presentada pel Club es mantenen 
invariables i no estan afectades per la nova proposta de ordenació de 
l’edificació. 

 

 

Conclusions de l’apartat 2 

• Per tant hem de concloure que l’ordenació proposada de l’edificació 
no varia allò valorat a l’informe tècnic de puntuació de la plica 
concessional.  

 

• Per altre banda, cal destacar que en el concurs per al contracte 
d’explotació de la dàrsena esportiva del port de Vilanova i la Geltrú es 
va presenta una única oferta, no havent un tercer perjudicat per la 
present proposta de modificació de l’ordenació de l’edificació, tota 
vegada que des de l’ajuntament també es triï la present proposta de 
modificació com a millor per a la integració de la dàrsena esportiva 
amb la ciutat. 
 

• Per últim destacar que al propi informe tècnic s’assumia que la 
proposta edificatoria definida a la plica concursal podria no ser la 
proposta finalment recollida en el projecte constructiu, ates que 
indicava que les edificacions s’hauran d’adaptar a la normativa 
urbanística corresponent. En tant l’Estudi de Detall es modifiqui o es 
presenti un de nou, sempre sotmès a l’aprovació administrativa 
corresponent, serà aquest qui determini la configuració definitiva de 
l’edificació. 
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3 SUBJECCIÓ DE L’EDIFICACIÓ PROPOSADA A LA 

APROVACIÓ D’UN ESTUDI DE DETALL I MODIFICACIÓ DE 
ESTUDI DE DETALL D’ACORD AMB L’AJUNTAMENT. 

A la plica concessional es fa una proposta de edificació, tant en superfície 
edificada, volum i ordenació. 

Ara be la proposta de la plica no es executable directament, sinó que es 
preceptiu la redacció de un Estudi de Detall, d’acord amb el Pla Especial del 
port de Vilanova, i la edificació proposada finalment s’haurà d’acomodar a 
allò que determini el Estudi de Detall. Per tant l’edificació proposada a la 
plica concessional no es directament executable. A mes s’haurà de redactar 
un projecte constructiu que desenvolupi l’edificació, el qual haurà de ser 
aprovat per Ports de la Generalitat i obtenir l’aprovació i llicencia municipal, 
doncs aquesta edificació, malgrat estar en àmbit portuari, esta subjecte a 
llicencia municipal. 

D’acord amb el vigent Text Refós del Pla Especial del Port de Vilanova i la 
Geltrú, aprovat definitivament el 25 de maig de 2007, per l’ordenació 
volumètrica del conjunt de cada zona, amb caràcter previ a la tramitació de 
les propostes, caldrà fer un Estudi de Detall que inclogui un estudi 
paisatgístic de la proposta amb imatges entres dimensions i des d’aquells 
punts de vista que permetin visualitzar-la i avaluar-la. 

El Pla Especial, però, incideix fortament en l’avaluació de l’impacte 
ambiental de les possibles noves construccions en tot l’àmbit del port. 

El Pla Especial indica, en el seu art. 7 punt 4, que qualsevol nova ordenació 
volumètrica caldrà fer un Estudi de Detall que inclogui un estudi paisatgístic 
de la proposta, amb imatges en tres dimensions i des d’aquells punts de 
vista que permetin visualitzar-la i avaluar-la. S’aportaran mesures 
d’integració paisatgística de les edificacions utilitzant materials neutres, com 
els assimilables a la pedra i a l’horitzó. 

 

3.1 Supressió de barreres en el passeig i manteniment de vistes 
sobre el port. 

En relació al Estudi de Detall actualment en curs cal senyalar el 
desenfocament de l’ordenació de l’edificació proposta en aquest Estudi de 
Detall respecte a la pròpia funcionalitat del Club i sobretot respecte a la 
necessitat d’obrir el Club a la ciutat. Cal senyalar el greu error que 
representa ressituar noves edificacions al llarg del carrer de l’Escullera de 
Ponent i del passeig Marítim, que en comptes d’obrir el Club a la ciutat el 
que fa es crear una contundent barrera visual al propi Club i en general al 
port de Vilanova, a més no resol els problemes funcionals del pati de vela 
lleugera, altre cop envaïda d’edificacions i circulacions creuades. 

Es necessari obrir el club a la ciutat fent-la partícip de l’activitat que es 
desenvolupa en el Club Nàutic Vilanova, i més concretament amb aquella 
relacionada amb la vela lleugera, que en les seves competicions realitzades 
pels més joves desencadenen una major activitat esportiva i de major 
presència, en contraposició al avantprojecte inicial presentat a la plica 
concessional, que amb la pretesa obertura d’una nova porta considerava 
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que ja assolia aquesta exigència. És així com es concretà que la millor 
proposta seria reunir en una edificació el màxim dels serveis del Club 
escampats per la zona de l’edifici principal i pati de vela lleugera, eliminant 
l’excés de volum plantejat sobre l’edifici central de vestuaris (que provocava 
una altre barrera visual al bell mig de les instal·lacions) la recol·locació dels 
tallers i magatzem de l’escar per a la millora de la capacitat de maniobra i el 
reaprofitament de la resta d’edificacions.   

Es tracta de no amagar, sinó mostrar el port a la ciutat. 

Obrir les vistes d’aquella activitat que mes fortament es relaciona amb els 
ciutadans, com es la formació dels joves en la pràctica esportiva, activitat 
oberta a tothom, escoles i instituts, cassals d’estiu, activitats municipals, 
escoles i fundacions per a persones amb minusvàlides sensorials o motores. 
Això afavoreix que tota la ciutadania participi de l’activat esportiva 
desenvolupada al Club i fomenta la participació. 

L’avantprojecte presentat en fase de concurs presentava un edifici de 
PB+P1 en l’alineació del passeig marítim, i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú va manifestar que aquest edifici, així configurat suposava una forta 
barrera des del passeig cap al port i va rebutjar el avantprojecte original. 
Així l’Ajuntament va indicar que en el supòsit de mantenir la edificació en 
l’alineació del passeig s’edifiqués únicament en PB. Això ja va provocar que 
el primer Estudi de Detall redactat el edifici 2, plantejat amb dos plantes 
PB+P1, es desdobles en 2 edificis, 2 i 2bis, de únicament PB cada un. Això 
representava encara una major barrera al voltant del club en relació al espai 
i viari públic, i a mes doblava el consum de espai en planta, es a dir de 
ocupació i per tant de reducció de l’espai dedicat a l’activitat esportiva. 

Si bé el Pla Especial del Port, te una clara voluntat de que les noves 
edificacions de tot el port de Vilanova s’integrin de manera respectuosa i 
sobretot paisatgística dins aquest entorn privilegiat, fins el punt que tendeix 
a voler-les fer desaparèixer al indicar molt filosòficament que cal utilitzar 
materials en la seva construcció assimilables a la pedra i a l’horitzó. Hom ha 
d’entendre que un material assimilable a l’horitzó és aquell que el fa 
imperceptible en front del mar, per tant sense crear barreres visuals 
directes sobre, en aquest cas, el conjunt d’estructures portuàries segons el 
Pla Especial.  

Tanmateix l’Estudi de Detall preveu la construcció d’una sèrie d’edificacions 
en alineació de vial en la cantonada del passeig Marítim amb el Moll de 
Ponent, que com es pot ben bé apreciar en la sèrie de imatges en tres 
dimensions annexades a la documentació de l’E.D. per tal de visualitzar i 
avaluar el impacte de la proposta arquitectònica, en realitat crea una 
veritable barrera visual sobre les instal·lacions portuàries lluny d’integrar-se 
amb la imatge del mar i del seu horitzó desitjada pel Pla Especial. La 
documentació aportada de les vistes d’aquestes edificacions realitzades i 
comprovades des de la Rambla Pirelli (que és un dels accessos naturals cap 
a port i obertura cap a mar), queda palesa la barrera visual que representa 
des d’aquets accessos ciutadans cap a mar. 

Altrament succeeix amb la proposta d’augmentar el volum del cos central 
de vestuaris situats al moll central, alineat en paral·lel a la lineal de ribera, 
a la del passeig marítim, que lluny de reduir la barrera visual que 
representa una edificació apaïsada i al bell mig del moll, augmenta 
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considerablement aquest efecte no desitjat al augmentar-li una planta més 
que provoca un major impacte visual, manllevant la imatge lliures que es 
pot tenir del port des del passeig Marítim com dels dos accessos de les 
Rambles i Rambla Pirelli. 

Tant la localització de l’edificació com el seu augment puntual en alçada, 
entren en clara contradicció amb les accions endegades des de l’aprovació 
del Pla Especial del Port, i constantment reclamades per els veïns del barri 
de “Baix a mar”, quan a supressió de barreres (fins i tot físiques com les del 
Moll Pesquer, erròniament reclamades) i sobretot l’eliminació de la 
possibilitat de bastir d’edificacions de l’anomenada plaça del Port. És una 
manca de coherència urbanística preveure l’enderroc d’edificacions portuaris 
com la nau de les drassanes DRADISA, per ser un obstacle entre el barri i el 
port, i permetre la construcció de noves edificacions en alineació de vial 
sobre el passeig Marítim, continuant amb la mateixa barrera visual. 

La Junta de Govern Local, en sessió de 27 d’octubre de 2015, a sol·licitud 
del Club i d’acord amb l’equip de Govern municipal, va aprovar suspendre la 
tramitació de l’Estudi de Detall i Paisatgístic. 

Elaborat un esquema de funcionament i reorganització volumètrica i 
espacial, es portat a consulta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a les 
possibles afectacions urbanístiques. Consulta realitzada el dia 4 de 
novembre de 2015, en presència de l’alcaldessa sra. Nues Lloveras, el 
regidor d’Urbanisme Sr. Gerard Llobet i l’assessor en matèria urbanística  
Sr. Xavier Isart.  

Exposada la proposta de modificació de l’Estudi de Detall aturat, amb 
l’esquema volumètric abans descrit, es valorà molt positivament el fet 
d’eliminar les edificacions en alineació de vial proposades en l’E.D., ja que, 
segons se’ns indicà, en el procés del tràmit de l’E.D. ja es va detectar un 
excés d’edificació en aquest indret proper al passeig Marítim reduint en una 
planta la proposta per tal d’evitar el fort impacte paisatgístic, coincidint en 
el fet de que l’obertura del pati de vela lleugera a vista de la ciutat incidia 
de manera efectiva a l’obertura del Club en fer partícip de les seves 
activitats als ciutadans. 

Per tot això indicat s’ha reconsiderat la situació de la nova edificació i es 
proposa allunyar-la dels límits del perímetre del Club, permetent disminuir 
l’efecte barrera, fomentant la relació de la ciutat amb el port i amb la 
dàrsena esportiva, donant continuïtat al front Marítim i contribuint a la 
millora del paisatge urbà i portuari d’aquesta ciutat. 

La nova proposta d’ordenació de l’edificació, de comú acord amb 
l’ajuntament, recupera la configuració de l’edifici 2 presentat en fase de 
concurs, de PB+P1, però l’adossa a l’edifici 3, l’actual seu del club, alliberant 
tota la façana del Club, el que suposa alliberar tota la façana de l’espai 
públic, entre el passeig i el port. 

Aquesta ha esta la demanda constant des de el barri marítim i des de 
l’ajuntament envers la façana del port.  
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4 MANTENIMENT DE LA SUPERFÍCIE EDIFICADA, 

VOLUMETRIA Y PROGRAMA FUNCIONAL, ÚNICAMENT 
CANVI DE UBICACIÓ. 

 

A continuació realitzarem una breu descripció de la nova proposta i una 
comparació de superfícies entre l’estat actual, la proposta de l’Estudi de 
Detall actualment aturat que desenvolupava la proposta de la plica 
concessional, i la nova proposta del Club.  

Es comprova que es manté la superfície edificada i volum total, el programa 
funcional, però es redueix sensiblement la seva ocupació en planta, gracies 
a la agrupació sobre l’actual edifici social. Per tant la nova proposta de 
ordenació de l’edificació desenvoluparà, a partir de un nou Estudi de Detall 
consensuat amb l’Ajuntament de Vilanova, la edificació prevista a la plica 
concessional. 

 

4.1 Nova proposta del Club. 

La nova proposta d’ordenació de l’edificació del Club Nàutic Vilanova, pretén 
reorganitzar els diversos serveis escampats pel recinte per tal d’adequar-los 
a les necessitats actuals i aconseguir un millor funcionament i guanyar espai 
per les pròpies activitats, així com permetre la integració visual amb el 
Passeig Marítim i l’Escullera de Ponent, es preveu, com ja s’ha indicat, 
l’enderroc del tres cossos annexes paral·lels a la rambla del port, situats 
entre l’edificació principal existent i el passeig. 

Així mateix per millorar el funcionament de l’escar s’enderrocaran els 
panyols i tallers del varador per ressituar-los en espai sud-est de l’escar. 

 

Per poder classificar les actuacions s’estableixen quatre zones d’actuació 
diferenciades: 

1. Zona seu social-vela lleugera 
2. Zona Vestuaris 
3. Zona Capitania 
4. Zona escar. 

 
4.1.1 Zona seu social-vela lleugera 

La zona de la seu social contempla els espais dedicats al soci, restaurant, 
piscina i pati de vela lleugera amb els seus annexes. En aquest indret, per 
tal d’aconseguir major espai dedicat al pati de la vela lleugera es planteja 
agrupar totes les edificacions disseminades en l’únic edifici central, l’actual 
seu social i restaurant, tot reformant-lo i ampliant-lo per tal d’encabir les 
següents dependències a desenvolupar en dues plantes. Aquesta 
intervenció contemplarà el màxim manteniment de l’edificació actual, 
podent col·locar l’ampliació prevista en la zona de la terrassa actual i 
annexionant nova edificació sobre la façana nord per tal de donar servei 
directament al pati de la vela lleugera, i així permetre l’edificació en alçada 
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sense necessitat d’alterar l’estructura de la resta de l’edificació existent. Es 
tindrà especial cura amb el disseny d’aquesta edificació, per tal de que el 
seu estat final, presenti una uniformitat arquitectònica formal coherent amb 
la imatge integradora que es pretén envers la ciutat i a la vegada sigui 
representativa i emblemàtica del CNV Vilanova. 

Per tal de recuperar espai pel pati de la vela lleugera i millorar les 
condicions paisatgístiques de la cantonada actual del recinte amb el passeig 
Marítim i l’Escullera de ponent s’eliminaran aquelles instal·lacions obsoletes 
com l’aljub supletori d’aigua, entre d’altres. 

 

La Planta Baixa contindrà: 

• Capitania, administració i oficina esportiva, que inclourà el següent: 
o Despatx de direcció 
o Despatx direcció esportiva 
o Sala de juntes 
o Petit arxiu 
o Sala administració 

• Espai soci. Aquest espai haurà de permetre la connexió amb espais 
adjacents, de tal manera que en cas d’alguns esdeveniments 
importants, assemblea general, celebracions, etc, puguin conformar 
un sol espai el més polivalent possible 

• Espai per als joves 
• Local de punt de trobada (xiringuito) per actes socials i celebracions. 

aquest local o prop seu s’haurà de preveure un petit magatzem per a 
estris de cuina i mobiliari apilable. 

• Pati annex al xiringuito amb barbacoa 
• Aula per a la vela lleugera, amb possibilitat de partició en dues aules 
• Vestuaris per als usuaris de la vela lleugera 
• Magatzem per a la vela lleugera 
• Serveis sanitaris generals de l’edifici 
• Magatzem cuina restaurant 
• Vestuaris i serveis dutxes piscina 
• Gimnàs 
• Passos*, vestíbul l*, escales, ascensor,.... 

Superfície total prevista en planta baixa..................................1220,00 m2 

 

La Planta Pis contindrà: 

• Restaurant 
• Bar  
• Cuina restaurant 
• Passos, vestíbul, escales, ascensor 

Superfície total prevista en planta pis.....................................555,00 m2 
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4.1.2 Zona Vestuaris Moll Central 

La zona Vestuaris es pretén la reformar i modernitzar l’edifici de serveis de 
vestuaris centrals traslladant la bugaderia i el magatzem a l’edifici de 
Capitania, mantenint-se en el lloc l’espai de neteja i infermeria. Es preveu la 
construcció d’un nou punt de trobada a modus d’edícula lleugera aïllada 
amb un servei de màquines expenedores prop de l’edifici de vestuaris, que 
s’adeqüi als requeriments del Pla Especial vigent. 

 
4.1.3 Zona Capitania 

La zona de Capitania compren el propi edifici de l’actual de Capitania i el de 
servei de benzinera. Es planteja la reforma de l’edifici per tal d’encabir els 
vestuaris i menjador de la marineria, la bugaderia i un magatzem de 
manteniment del Club. Per raons tècniques es pot deixar d’intervenir en la 
planta pis actual, quedant com a romanent d’instal·lacions tècniques. 

 
4.1.4 Zona de l’escar. 

La zona de l’escar compren el pati de carena, els panyols de magatzems i 
tallers, i l’actual edícula de marineria en l’accés. S’enderrocarà l’edificació 
actual de panyols i tallers diversos per a bastir una nova edificació en l’espai 
residual entre el palanca 5 i el fossat del Travelift que contingui el panyol 
del contramestre, el magatzem de l’escar, el magatzem de pintures, l’espai 
dedicat al compressor i magatzem de botelles del grup de submarinisme i 
espai per a la cambra refrigeradora del grup de pesca. Així mateix es 
preveuran tres panyols de lloguer a tallers externs i un espai destinat a 
contenidors de residus, olis,... 

L’enderroc de l’actual cos de panyols i tallers ha de facilitar i independitzar 
l’accés a la palanca 6 sense tenir que passar per l’actual pati de carena de 
l’escar, i millorar la imatge d’aquest pas. Amb l’eliminació del cos de tallers 
sobre la tanca del Club farà mes permeable aquest respecte a l’Escullera de 
ponent.  

En la creació del nou pas alliberat cap a la palanca 6 es contempla la 
ubicació d’una o varies fileres de panyols de lloguer de mides aprox. de 
1,80 x1,50 m per unitat creant una separació física de la zona de treball de 
l’escar. 

Es manté la cabina de control de l’accés al recinte del Club millorant les 
seves instal·lacions 
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4.2 Quadre comparatiu de Superficies 

S’acompanya al document amb: 

• Planta general de la disposició de volums de les actuals dependències 
del Club Nàutic Vilanova contingut en l’Estudi de Detall 

• Planta general de la disposició de volums proposada en l’Estudi de 
Detall aturat a l’Ajuntament. 

• Planta general de la nova proposta volumètrica i reorganització de les 
dependències del Club Nàutic Vilanova  

 
 Estat Actual Estudi de Detall Proposta 
 m2 m2 m2 
 
Capitania 120,70  200,00 175,00 
Seu social i restaurant 647,52 730,00 965,15 
Terrassa-pèrgola 357,00 400,00* 334,15 
Zona esportiva-vela lleugera 243,00 365,00 300,70 
 
Subtotal sup. const. 1.368,22 1.695,00 1.775,00 
 
Vestuaris i infermeria 175,00 440,00** 175,00 
Punt de trobada (estació França) 0 75,00 75,00 
 
Subtotal sup. const. 175,00 515,00 250,00 
 
Tallers, magatzems escar 128,58 180,00 140,00 
Serveis marineria (i bugaderia) 0 180,00 120,70 
Serveis empreses externes (accés) 30,00 0 30,00 
Cabina control accés 6,70 6,00 6,70 
 
Subtotal sup. const. 165,28 366,00 297,40 
 
Instal·lacions  (55,509 (50,00) (55,50) 
(no computable com a sostre edif) 
Panyols 0 160,00 90,00 
 
Subtotal sup. const. 0 160,00 90,00 
 
TOTAL sup. construïda (computable) 1.708,50 2.536,00 2.412,40 
TOTAL ocupació 1.657,50 2.316,00 1.785,54 
 
 
* Computa el 50% perquè considera terrassa oberta 
** L’E.D. plantejava l’augment d’una planta pis 
 
Dades ED: 
Superfície terra 17.860 m2 
Superfície làmina d’aigua 57.627 m2 
 
sup construïda màx. 17.860 x 0,15 m2/m2  2.679 m2 
Ocupació màx 17.860 x 15%  2.679 m2 
 

Es comprova que sensiblement es mantenen les superfícies edificades, a la 
espera del ajust final en el projecte constructiu.  
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5 MANTENIMENT DE LA INVERSIÓ I DE L’EQUILIBRI 

ECONÒMIC FINANCER DE LA CONCESSIÓ. 

Un aspecte basic de la concessió es el equilibri econòmic financer de la 
mateixa, que relaciona el conjunt de la inversió amb el termini necessari per 
la seva amortització, demostrant la viabilitat econòmica de la concessió. 

El Plec de clàusules exigeix la presentació en fase de concurs de un Pla 
Econòmic-Financer per tal de valorar la viabilitat econòmica de la proposta-
plica, als efectes previstos en l’apartat 4rt de la clàusula 15.1. 

Preveu que seran rebutjades, mitjançant resolució motivada, les 
proposicions que no justifiquin la viabilitat econòmica de l’oferta formulada, 

En mantenir-se les superfícies edificades, tant la superfície de nova planta, 
com la de rehabilitació, així com els usos i serveis a prestar, roman 
inalterable el cost de la inversió prevista, així com les prestacions de la 
nova dàrsena i els ingressos, pel que no varia el equilibri econòmic financer 
de la concessió. 

 

CONCEPTE TOTAL 
INVERSIÓ INVERSIÓ 

 
  

Reforma edifici social 886.771 € 
Edificació serv.administratius, esport. i soc. 1.039.798 € 
Vestuaris usuaris  - zona esbarjo 196.188 € 
Instal·lacions tècniques escar 313.901 € 
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6 MANTENIMENT DE LES CLÀUSULES DEL CONTRACTE PER 

L’EXPLOTACIÓ DE LA DÀRSENA 

No es tracta de un projecte diferent. Manté la superfície edificada, els usos, 
prestacions i serveis ofertats a la plica concessional. Varia únicament la 
posició. 

 No s’ha trobat cap contradicció amb les clàusules del Contracte d’explotació 
de la dàrsena esportiva del port de Vilanova i la Geltrú signat el 22 de juliol 
de 2014, ni amb el Plec de Condicions que va servir de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vilanova i la Geltrú, 26 de abril de 2016. 

 

 

 
Sgnt. Jordi Sorkau Casanova 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat 9.872 
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7.2 Panells proposta guanyadora concurs 
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7.3 Concessions actuals Club Nàutic Vilanova 
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7.4 Nova concessió del Club Nàutic Vilanova  
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7.5 Jusificació paràmetres de permeabilitat visual, distàncies d’itineraris de mobilitat, funcionalitat i 
seguretat 

 
7.5.1 Justificació paràmetres de permeabilitat visual 
 
Un dels objectius principals de la nova proposta volumètrica reflectida en aquest estudi de detall és la d’obrir el port a 
la ciutat i així fomentar la pràctica de l’esport i de les activitats que s’hi practiquen. 
 
La permeabilitat visual, a banda dels sistemes de tancaments explicats anteriorment, es justifica gràficament en el 
plànol nº 3 i 4 de la documentació gràfica adjunta. 
 
Concentrar la màxima edificació en un sol edifici allunyat del perímetre de la concessió permet reduir l’impacte visual.  
 
Aquesta edificació és visualment respectuosa amb el seu entorn com hem justificat en el punt 2 i  en les imatges 
d’integració. 
 
Visualment, tot i tractar-se d’una edificació de planta baixa +1, és molt permeable des de punts propers, al trobar-se 
retirada del perímetre de la concessió.  
 
El port i la seva activitat són visibles des de qualsevol punt del Passeig Marítim i de Ponent. 
 
Com hem comentat anteriorment, els itineraris d’accessos es mantenen amb un recorregut de 100 m des del Passeig 
Marítim fins a accedir per Passeig de Ponent. La ubicació permet: 
 

 Identificar clarament l’accés des de qualsevol punt del Passeig Marítim o Passeig Ponent. 
 
 Veure les activitats del port en tot moment fins a accedir a l’edifici principal. 
 
 Accedir a l’edifici principal des del punt més proper a aquest sense haver de fer un gran recorregut dins 
la dàrsena. 
 
 Recorregut únic (al estar concentrat tot el programa en un edifici), evitant possibles confusions d’altres 
itineraris. 

 
7.5.2 Distàncies d’itineraris de mobilitat 
 
Un cop dins la dàrsena els recorreguts es simplifiquen al estar tots els serveis principals agrupats en un sol edifici. El 
recorregut més habitual pels usuaris, a part dels amarratges individuals, serà entre aquest edifici principal i els 
vestidors amb una distancia aproximada de 140 m. 
 
Traslladar les oficines de capitania permet eliminar aquest itinerari habitual dels usuaris fins a un dels extrems de la 
concessió. 
 
Els recorreguts a les edificacions perifèriques com marineria o escar es redueixen a recorreguts puntuals o de 
treballadors del Club Nàutic. 
 
7.5.3 Funcionalitat i Seguretat 
 
Funcionalment, com hem comentat, tots els serveis queden concentrats entre la nova seu social i l’edifici de vestuaris. 
Com que es redueixen els espais de circulacions entre diferents serveis, es facilita el funcionament d’aquests. El 
servei de restauració, que és un servei més vinculat a un visitant espontani, es concentra a la planta primera evitant 
confussions amb espais més vinculats al Club  i facilitant el funcionament amb els diferents usos i horaris. 
 
La seguretat del conjunt es garanteix tal i com hem comentat, incorporant càmeres per tot el centre, en especial al que 
és el perímetre exterior i recolzades amb el serveis d’un vigilant de seguretat.  
 
Els accessos unificats i el major espai lliure, millora el camp de visió i la seguretat del conjunt. 
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7.6 Conveni Institut de Baix a Mar amb el Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú 

 
 
 














