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CONCURS D’IDEES PER A L’ORDENACIÓ DEL FRONT MARÍTIM DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ AMB UNA NOVA ORDENACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM I DE LA 
PLAÇA DEL PORT 
 
 
DIRECTRIUS DE LA PROPOSTA 

La proposta per a la nova façana marítima deVilanova i la Geltrúassumeix el repte de 
relacionar la ciutat amb el portmitjançant la creació d'un un nou espai públic per als 
ciutadans. 
Aquesta nova ordenació te el paper de comunicar i relligar tots els altres sistemes 
costaners d'espais urbans, amb l'objectiu de conformar i ordenar la gran façana 
marítima de Vilanova i la Geltrú. 
 
 

 
esquema d’espais públics del fron marítim d eVilanova i la Geltrú 

 
 
La proposta es basa en les següents directrius: 
 
- Recuperar un espai únic de lleure i relació per a la ciutat i el barri. 
- Relacionar la ciutat i el port a través del seu passeig marítim. 
- Conformar una façana marítima unitària integrant tot els sistemes costaners des 

de la Platja de St. Cristòfol al Racó de Santa Llúcia. 
- Integrar el nou l’espai públic amb el sistemes d’espais públics de la ciutat i amb les 

principals artèries mar-ciutat 
- Reconèixer i posar en valor el caràcter i el patrimoni arquitectònic conformat per la 

façana del Barri de Mar. 
- Qualificar i endreçar els espais i els seus possibles usos en funció de les seves 

millors potencialitats. 
- Conformar la Plaça del Port com un espai únic i distintiu que esdevingui un nou 

centre d’atracció i activitat. 
- Recuperar per al vianant el Passeig Marítim des d’una nova mobilitat sostenible. 

 
 
 
 
  



EL PASSEIG MARÍTIM 
 
 
ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ 

La construcció d’aquest tram del passeig completa l’operació iniciada a l’any 2006 
amb la construcció de Passeig del Carme. 
 
façana del Barri de Mar 

El projecte planteja l’extensió d’aquesta solució a la zona adjacent a la façana del 
Barri de Mar, resolent i ordenant tot el seu sistema d'espais públics com un únic 
conjunt. 
Es busca una solució de continuïtat amb el Passeig del Carme adaptant els criteris 
emprats en els materials, la vegetació, el mobiliari i la il·luminació. Així com en la 
disposició dels xiringuitos, de les àrees d’estar i les zones toves. 
 
passeig de mar 

La franja d'espais que es disposen en el límit, amb la Plaça del Port com a màxim 
exponent, es conformen com a espais d'estada i de passeig a la vora del mar. Els 
paviments, el mobiliari, la nova plantació de palmeres els endreça i els dona caràcter i 
continuïtat amb Passeig Marítim del Carme. 
 
 
CONNEXIONS AMB LA CIUTAT 
 
estructura entre torrents i rambles 

L'estructura de torrents forma part de la morfologia urbana de Vilanova i la Geltrú 
generant unes connexions entre el front marítim i l'interior de la ciutat, que ha crescut 
al voltant de les seves traces.  
Els torrents i les rambles son les arteries naturals que lliguen el passeig amb els 
diferents barris de Vilanova. És per tot això que el projecte del nou Passeig Marítim 
reconeix, incorpora i potencia , l'arribada de la Rambla Lluis Companys, la Rambla de 
la Pau i la Rambla del Far. 
 
CONTINUITAT A LLEVANT 
 
porta d'entrada 

L'arribada des de la Ronda Europa al nou Passeiges reconeix com a porta d'entrada a 
la ciutat, emfatitzant en aquest punt caràcters claus de la seva organització com son: 
l'ordenació de vials i espais de vianants, el mobiliari, la vegetació i la disposició d'un 
aparcament dissuasori.  
Es preservarà en aquest punt la zona de reparació de les xarxes de pescadors, 
entenent que aquest és un valor patrimonial i cultural que cal conservar i posar en 
valor. 
 
connexió amb Sant Cristòfol 

Actualment l’espigó del Dic de Llevant tanca les visuals sobre la Platja de Sant 
Cristòfol i la seva connexió és fa a través d’un pont pensat per al tràfic rodat.  
Es proposa obrir les vistes sobre aquest indret amb l’enderroc parcial del primer tram. 
Una rampa des de la dàrsena pesquera comunicarà amb la passera superior del dic. 
En una fase posterior es planteja la connexió entre aquest dos sistemes a través del 
cobriment d’un tram del torrent. 
 
 
 



aparcament soterrat 

El projecte proposa la construcció d’un nou aparcament soterrat, d’una sola planta, 
sota de la zona on els pescadors treballen les seves xarxes. 
L’espai públic generat a la seva superfície estarà a nivell del passeig generant una 
continuïtat de circulació cap a la platja de Sant Cristòfol, permetent als pescadors 
seguir amb el desenvolupant la seva activitat com fins ara. 
Amb l’aparcament es planteja absorbir la majoria de les places existents actualment 
en superfície. 
 
CONTINUITATA PONENT 

La proposta aplica els criteris bàsics amb els que es va construir el Passeig del 
Carme, obtenint d’aquesta manera un projecte unitari però capaç de llegir les 
diferents situacions urbanes des d’una mateixa lògica. 
 
 

 
 
 
 
  



LA PLAÇA DEL PORT 
 
 
pol dinamitzador i flexible 
Les places del Port i dels Pescadors constitueixen un espai únic en el litoral català per 
la seva posició, dimensió i relació amb el mar. 
Aquestes han d’esdevenir un nou pol dinàmic i dinamitzador per a Vilanova i la Geltrú, 
constituint-se en suport flexible per a diferents tipus d’activitats socials. Aquests 
espaiscompleten tot el sistema urbà del Barri de Mar. 
 

 
 

esquemes de diferents usos i activitatsa l’espai de les places del Port i dels Pescadors 
 

estructura i visuals 
La Plaça del Port s’organitza en tres espais qualificats cadascun amb el seu caràcter. 
La nova ordenació pretén, no nomes resoldre’s ella mateixa, sinó endreçar i fer ciutat 
amb les seves aportacions. 
La concentració d’activitat i disposició dels seus elements construïts va de mes a 
menys, en el sentit ponent-llevant, buscant una major relació visual entre la façana 
marítima i el mar. 
 

 
 



 
 
edifici 
La proposta opta per agrupar en una sola construcció tota la superfície edificable que 
el Pla Especial del Port atorga a la Plaça del Port. Aquesta ocupa pràcticament la 
posició del magatzem a enderrocar, alliberant les vistes sobre el port i conformant la 
façana oest de la plaça. 
L’equipament públic s’obre cap a la plaça buscant una relació de continuïtat amb ella. 
Els locals lúdics s’ubiquen a les façanes porxades que donen cap el mar i cap el 
passeig. 
 

 
  



 
àgora de mar 
Una porxada que es perllonga a partir de la façana oest de l’edifici ocupa una posició 
centrala la plaça. Aquest espai d'ombra te una estructura i composició de materials 
que li confereixen un gran lleugeresa i permeabilitat. Aquest element busca 
intencionadament una relació estètica i formal directe amb les estructures lleugeres i 
d'aparença provisional que fan servir els pescadors a port per treballar a l'ombra.  
La intenció d'aquest element és la de qualificar un espai que pugui esdevenir suport 
d’activitats públiques. Gracies a la seva geometria porticadaa quatre bandes,permet 
la creaciód'un espai interior i un d’exterior senseinterrompre les visuals. 
En aquest àmbit multifuncional poden organitzant-se fires o mercats a la porxada, 
actes públics en el seu interior, o altres esdeveniments més multitudinaris 
conjuntament amb l'espai de la Plaça dels Pescadors. 
 
 

 
 

 
plaça dels pescadors 
La Plaça dels Pescadors és l'espai públicmés obert, on es produeix el contacte més 
directe entre el passeig i el mar.  
L’àmbit ja està urbanitzat,de manera que el projecte tan sols planteja operacions de 
continuïtat per integrar-lo amb la resta de l’entorn. Es completa el palmerarperimetral, 
convertint-lo en una estructura reticular i pautada quereforci el caràcter del seu àmbit. 
El seu paviment és de formigó acolorit amb junta transversal i escossells correguts de 
fusta. 
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ANTECEDENTS: EL PASSEIG DEL CARME 

 
El Passeig del Carme s’organitza en franges paral·leles al mar a partir dels seus usos. 
A prop de les façanes es disposen els xiringuitos sota una estructura porticada 
modular. Entre aquests i el vial rodat trobem una amplia zona de passeig on s’hi 
ubiquen les zones d’estada. 
 
La catifa pavimentada on s’ubiquen els bars és de pedra quarsítica negra. El nou 
passeig és conforma amb una pedra similar de color blavós. La fusta conforma els 
llocs d’estada i els escocells longitudinals per les palmeres. 
 
 

 
 

 
 
TERRASSES I XIRINGUITOS 

Les terrasses per a restauració o xiringuitos es disposaran en agrupacions paral·leles 
a façana, passant a integrar-se en el sistema que organitza el passeig. 
La proposta adapta les franges per a la ubicació d’aquests als diferents trams de 
façana. D’aquesta manera els xiringuitos poden mantenir una situació igual o similar a 
la que ocupen actualment. 
 
MATERIALS 

La part del passeig contigua al Barri de Mar manté el paviment del Passeig del 
Carme, donant així una solució d’unitat i continuïtat. 
La pedra quarsítica més fosca s’utilitza per les zones on s’ubiquen les terrasses per a 
restauració i la quarsítica blava conforma la resta del passeig. 
La proposta incorpora grans zones toves per a plantacions, saulons o jocs infantils, 
que recullenl’arbrat singular existent. 
 
El passeig de vora mar i la Plaça del Port és conformen amb paviment de formigó 
colorejat amb junta transversal i amb escocells correguts de fusta. Una solució 
d’acord amb l’escala de l’àmbit, l'ambient portuari on s'ubica, i amb un preu molt més 
baix d’execució. 



 
VEGETACIÓ 

El passeig és defineix per un palmerar que completa l’estructura de les palmeres 
datileres existents, creant un nou marc de plantació que, mitjançant alineacions i 
agrupacions, estructura i qualifica el nou espai públic. Aquestes noves línies d'arbrat, 
s'interrompen per permetre la continuïtat visual de tots els carrers que arriben al mar 
des de la ciutat. 
Tal com es produeix en les alineacions de palmeres del Passeig Marítim del Carme, 
el projecte proposa uns grans escossells correguts de fusta que incorporen també 
vegetació arbustiva de suport, bancs i il·luminació escenogràfica.  
En els espais contigus a la façana del Barri de Mar, les agrupacions d’arbrat existent 
es potencien creantmasses que proporcionen ombra a les zones d’estar i de jocs 
infantils. 
És proposa donar coherència a la vegetació, trasplantant a fora de l’àmbit alguns 
arbustos d’escàs interès. 
 
 
MOBILIARI 

Com succeeix en el passeig del Carme, el mobiliari es pensa com un element 
estructurador de l’espai públic i que genera un lloc a on estar. 
Aquestes peces longitudinals de fusta tractada, defineixen dins d’un mateix element 
els escocells de plantació, les jardineres per arbustives, els seients i el paviment que 
els uneix.  
 

 
 

 
ENLLUMETAT 

L’enllumenat general de vial, tant de vehicles com de vianants, es resol amb 
lluminàries tipus Bali de 5,5 i 7,5 m. com en el Passeig del Carme. 

Com també succeeix en el passeig construït, una llum lineal integrada als bancs, 
il·luminarà de forma rasant el paviment. D’aquesta manera es signifiquen els llocs 
d’estada, a la vegada que s’evidencia una direccionalitat. 



Els elements singulars de l’actuació com la porxada, l’edifici, o la rampa de la dàrsena 
de pescadors, s’il·luminaran emfatitzant el seu caràcter de fita dins del conjunt. 

 
 
MOBILITAT SOSTENIBLE 

El projecte planteja recuperar el passeig per als vianants eliminant tot l’aparcament en 
superfície. El tràfic del vial del passeig serà restrictiu durant els mesos de major 
afluència per a veïns, serveis i embarcacions al Dic de Ponent. La resta de l’any, a on 
descendeix notablement el volum de tràfic, podrà restar obert a la circulació. 
 
A tal efecte es proposa la construcció d’un nou aparcament soterrat d’una planta a la 
dàrsena de pescadors, una de les entrades a la ciutat. El nombre de places permetrà 
absorbir la majoria de l’aparcament actual. 
 
Des d’aquí la gent es desplaçarà a peu, en bicicleta o llançadores (petits autobusos 
d’alta freqüència pel període de juny a octubre). El passeig és un espai de 
convivència entre vianants i ciclistes, i és planteja la possibilitat d’instaurar estacions 
de ‘bikecharing’ si arriba a ser un servei instaurat a la ciutat, 
 
Les línies de bus urbà que donen accés al passeig no veuran modificat el seu accés 
amb aquesta proposta. 
 
 



CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

 
La proposta del Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú és basa en criteris de 
sostenibilitat des de la pròpia concepció d’aquest document i a més podrà aprofitar en 
aquests sentit la proximitat al mar i a la costa  
 
La reducció de la mobilitat rodada a favor de una mobilitat més sostenible, amb 
menys emissions de gasos i contaminació acústica. L’elecció en la ubicació de 
l’aparcament per no afectar els passos d’instal·lacions troncals per sota del passeig. 
 
També aprofitant la tipologia de l’edifici proposat s’incorporaran mitjans passius de 
producció energètica. Al ser de planta baixa l’aprofitament de la cobertatan per la 
recollida d’aigua pluvial com per la generació d’energies solars i fotovoltaiques, 
augmenta els seus ratis i rendiments. 
La seva situació a tocar del mar permet l’aprofitament de l’aigua de mar en la 
refrigeració dels conductes del sistema de climatització de l’edifici. 
La construcció de la pèrgola que cobreix parcialment la Plaça del Port i l’edifici 
d’equipaments, suposa disposar d’un element passiu de producció d’ombra. Se’n 
beneficia tant el usuari de l’espai, com l’edifici que veu reduïda la seva exposició solar 
directe. 
 
Els criteris de sostenibilitat venen bàsicament de la coherència de projecte i dels 
criteris en la implantació de serveis 
En la coherència projectual en el procés de disseny, en els materials emprats i en els 
criteris en la posada en obra. En els criteris en la implantació de serveis de les xarxa 
de sanejament i drenatge urbà, de la xarxa d’abastament d’aigua potable (reg) i de la 
d’enllumenat públic. 
 
  



COHERENCIA PROJECTUAL. CRITERIS DE SOSTENIBILITAT  
 
 
Totes les mesures proposades, en cas de la seva aplicació total o parcial, suposaran una millora 
substancial en l’estalvi energètic d’aquesta obra, contribuint així a la seva sostenibilitat. En tots els 
casos aquestes mesures representen un estalvi econòmic a curt o llarg termini. 
 
 
en el procés de disseny 

- Dimensionat estricte i rigorós de totes les instal·lacions, ajustades a l’ús i no als standars 
habituals.> Reducció de l’aport de material i el moviment de terres.  

- Dimensionat estricte i rigurós de les zones de calçada i aparcaments. > control de la velocitat 
dels vehicles, reducció de sorolls, reducció de les zones de màxim escalfament. 

- Dimensionat estricte i rigorós de ferms i paviments. > Reducció de l’aport de material, 
disminució dels moviments de terres,  

- Soterrament només dels creuaments aeris (telefonia, enllumenat, electricitat) i millora i 
racionalització dels tendalls de les façanes. > Reducció de l’aport de material, disminució dels 
conflictes amb altres instal·lacions soterrades a vorera. 

- Incorporació de zones de paviment drenant.> Recarrega dels aqüífers, millora de les 
condicions per la vegetació propera, minimització del dimensionat de la xarxa de drenatge. 

- Respectar el màxim possible els nivells existents i compensació de moviments de terres .> 
Reducció de l’aport de material, minimització dels moviments de terres. 

- Xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials. > Possibilitat de reaprofitament futur de les 
aigües d’escorrentia i de desguassos de pluvials dels habitatges. 

- Tria rigorosa d’espècies arbòries i arbustives. > Bona adaptació a les condicions del lloc, baix 
requeriment hidric, bon rendiment en l'eliminació de diòxid de carboni, reducció de 
tractaments fitosanitaris i adobs .  

- Col·locació de detectors de pluja en les instal·lacions de reg. > Evitar consum innecessari 
d’aigua. 

- Dimensionat i sectorització estricte de les xarxes de reg. > Evitar consum innecessari d’aigua. 
- Preferència per xarxes de reg per goteig. > Minimització del consum d’aigua. 
- Preferència per xarxes de reg amb sisitema de comandament i programació per radio > 

Reducció de l’aport de material i el moviment de terres. 
- Incorporació de xarxes d’enllumenat amb reductors de flux. > Racionalització del consum 

energètic segons la demanda de cada moment. 
 
 
en els materials emprats 

- Utilització de sòls i àrids existents a l’àmbit. > Reducció de l’aport de material, minimització 
dels moviments de terres. 

- Aprofitament de les bases existents.> Reducció de l’aport de material, minimització dels 
moviments de terres. 

- Racionalització de l’ús de ciments. > Reducció de l’ús d’un material amb elevat cost energètic 
- Utilització de pedres naturals de canteres properes. > Millora substancial en la durabilitat de 

l’obra, minimització dels costos de transport. 
- Preferència de paviments col·locats sobre ull de perdiu.> Minimització de l’us de ciments, 

reducció de l’us de materials bituminosos, millora del manteniment posterior de les 
canalitzacións soterrades. 

- Utilització de residus ( escòries siderúrgiques,  material d’enderroc, neumàtics usats ) per 
ferms, bases i sub-bases i reomplert de rases. > Reciclatge de materials, reducció de residus 

- Utilització de neumàtics triturats per ferms. > Reciclatge de materials, reducció del soroll de 
rodadura, mes seguretat, millor comportament al desgast. 

- Luminàries amb làmpares d’halogenurs metàlics d’alta pressió de color corregit i control de la 
contaminació lumínica. > Bona relació entre qualitat de llum i consum energètic, reducció de 
la contaminació lumínica. 

- Utilització de fustes (en paviments i mobiliari urbà) amb certificat FSC. > Fustes provinents 
d’explotacions forestals plantades amb aquest propòsit. 

 
 



 
en el procés de l’obra 

- Millorat de les esplanades naturals. > Reducció de bases i sub-bases, minimització dels 
moviments de terres. 

- Utilització del material procedent de la poda dels arbres.> Producció de compost a l’obra 
utilitzable per a les zones de vegetació. 

- Organitzar acuradament els acopis de terres. > Reducció dels moviments interns de terres a 
l’obra. 

- Reutilització de materials d’enderroc per enmacats. Reducció de l’aport de material, 
minimització dels moviments de terres. 

- Tria de residus (metall, plàstic, fusta) a l’obra > Millora del reciclatge de materials 
- Drenatges fets amb rases reomplertes amb àrid drenant. > Reciclatge de materials, 

minimització de l’us de materials (plàstics o formigons) amb un elevat cost energètic. 
- Plantació en l’època adient pera  cada espècie triada.> Millora de les possibilitats de 

supervivència de l’espècie plantada. 
 



CRITERIS EN LA IMPLANTACIÓ DE SERVEIS  
 
Prèviament a la implantació de serveis es farà un estudi acurat dels serveis existents (clavegueram 
més serveis de totes les companyies), així com una comprovació in situ de l’estat real dels seus 
traçats, profunditats, estat de les xarxes,  interdistancies entre elles,  compliment de normatives, etc... 
 
Es posarà en coneixement de totes les companyies les obres d’urbanització i d’implantació de serveis 
a realitzar, per si volen aprofitar el moment de l’obra per ampliar i/o millorar els seus serveis. 
 
Els tràmits amb les companyies per demanar els projectes i permisos de serveis afectats s’iniciaran 
amb la major celeritat i prontitud possible, degut a la lentitud de la majoria d’aquestes companyies en 
facilitar informació. 
 
Totes les xarxes de serveis s’ajustaran a les seves normatives específiques. 
 
Es soterraran tots  els creuaments aeris d’enllumenat, telefonia i elèctrics, racionalitzant i millorant 
sempre que sigui possible la seva disposició a les façanes. 
 
Tots els armaris necessaris per a cada instal·lació (adus, comptadors, quadres, etc...) que no puguin 
anar soterrats, es col·locaran amb cura de no entorpir el pas natural dels vianants. 
 
 
xarxa de sanejament i drenatge urbà 

- La xarxa que afecta majoritariament al desenvolupament d’aquest projecte es la de drenatge 
urbà, amb alguna interferència puntual amb la xarxa de sanejament d’aigües negres.  

- L’estudi de l’estat de la xarxa existent, els requeriments municipals i les noves necessitats del 
projecte marcaran els criteris de d’aprofitament dels col·lectors existents. 

- El dimensionat de la xarxa serà estricte i acurat, per evitar fer servir més mitjans dels 
estrictament necessaris. 

- Els criteris de disseny de la nova xarxa, tindran en compte l’afavoriment de la topografia per 
ajustar el dimensionat de la xarxa, així com per evitar moviments de terres i rases amb 
profunditats innecessàries. 

- La creació d’una xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials (tant d’escorrentia de la zona 
urbanitzada com dels baixants de coberta que desguassin al carrer, si es trobessin) permetrà 
el reaprofitament d’aquestes en un futur (quan la xarxa sigui general) o un aprofitament 
immediat per l’aigua de reg si es disposen els elements necessaris per aquest fi (dipòsit, 
filtres, bombres, etc...) 

- Les xarxes de drenatge de les zones verdes poden fer-se amb rases omplertes de material 
drenant, sense la necessitat de col·locar tubs de plietilè (material d’elevat cost energètic). 

- A continuació es descriuen les xarxes amb més repercussió en una obra de les 
característiques del concurs: 

 
 
xarxa d’abastament d’aigua potable (reg) 

- La xarxa que afecta majoritariament al desenvolupament d’aquest projecte es la de reg, amb 
alguna interferència puntual amb la xarxa d’aigua potable existent.  

- L’estudi del’estat de la xarxa existent, els requeriments municipals i les noves necessitats del 
projecte marcaran els criteris de d’aprofitament de la xarxa existent. 

- Es treballarà de la madel departament de jardineria de l’ajuntament per disposar aquells 
sistemes ja assimilats i testats pels tècnics municipals. 

- El dimensionat de la xarxa serà estricte i acurat, per evitar fer servir més mitjants dels 
estrictament necessaris. 

- La xarxa de reg per goteig estarà sectoritzada, per millorar l’eficiencia en l’aport d’aigua 
estrictament necessar per a cada espècie. Es diferenciarà també les xarxes d’arbres, i 
arbustives proposades. 

- La xarxa de reg per goteig te una durabilitat d’uns dos anys, fins que les espècies autòctones, 
ja adptades, puguin prosperar amb el règim de pluges local, evitant el consum injustificat 
d’aigua. 

- Es disposaran a la nova xarxa detectors de pluja per evitar consums injustificats. 



- Les electrovàvules disposaran de comandaments de ràdio per evitar noves xarxes de 
comunicació soterrades. 

- Les fonts públiques disposaran d’una xarxa independent des de comptador. 
 
 
xarxa d’enllumenat urbà 

- Els càlculs de potencies necessàries, es faran en funció d’uns nivells d’il·luminació  i 
uniformitat adients per l’ús dels diferents espais generats. Aquests nivells es calcularan amb 
cura per evitar nivells superiors a l’estrictament necessari, aconseguint reduir el cost de la 
instal·lació. 

- La racionalització del disseny de la xarxa permetrà reduir les rases i l’aportació de material 
elèctric. 

- L’estudi del’estat de la xarxa existent, els requeriments municipals i les noves. necessitats del 
projecte marcaran els criteris de d’aprofitament de la xarxa existent. 

- Es disposaran lluminàries que no produeixin contaminació lumínica i que disposin de 
làmpades de d’halogenurs metàl·lics d’alta pressió de color corregit. Aquestes donen una 
bona relació entre qualitat de llum i consum energètic. 

- Es disposaran lluminàries diferents segons la funció que desenvolupin dins el projecte: 
il·luminació de calçada, il·luminació de zones de vianants, recorreguts, etc… 

- En les zones de vianants ( centre de la plaça principalment) es col·locaran lluminàries que 
disposin de dues làmpades, per poder fer servir només una mentre la vegetació arbòria 
encara es de port petit i les dues quan aquests hagin crescut i minvin els nivells d’il·luminació 
i uniformitat requerits. 

- Es disposaran reductors de flux en les línies instal·lades per poder ajustar la demanda segons 
les diferents necessitats. 

 
 
 



COMPLIMENT DE PARÀMETRES URBANÍSTICS 

 
 
El projecte s’adapta als paràmetres bàsics del Pla Especial del Port, al que és 
requereix en les bases del Concurs d’Idees del Front Marítim i en l’Estudi de Detall de 
la Plaça del Port pendent d’aprovació. 
 
Es proposa agrupar l’edificació en una sola construcció ubicada parcialment a on 
existeix l’edifici de de Dradissa a enderrocar. El propòsit és el de construir una façana 
per a la plaça i donar un final a les edificacions heterogènies de la dàrsena pesquera. 
Amb aquesta opció s’assegura la major relació visual entre el passeig i el port.  
 
L’edifici s’organitza en tres franges ventilades i il·luminades a traves de façanes i 
patis. 
En el cos central i en contacte amb la plaça porxada es troba l’equipament públic i un 
espai pels amarristes (nàutica popular) amb entrada independent des de la façana 
posterior. La seva superfície total és de 600 m2. 
En les façanes al passeig (sud) i al front portuari (nord) s’ubiquen els locals amb ús 
lúdic i esportiu amb contacte amb les zones de pas. 
 
L’alçada del volum edificat és de 4,5 m. 
 
El volum proposat incorpora els dos usos, el de l’equipament fruit de la concessió der 
part de Ports de la Generalitat i els dels locals en concessió a tercers per a la seva 
explotació comercial. Al ser un sol edifici condiciona l’execució conjunta però 
economitza en gran mida el seus costos al baixar la proporció de façanes i al 
disminuir el cost proporcional. 
Aquest aspecte referent a l’ordenació del seu volum, el de la reducció de la seva 
alçada, la definició dels seus criteris estètics, així com la seva longitud i profunditat i la 
posició final de l’edifici dins de l’àmbit, haurien de ser desenvolupats per la pertinent 
instrunent de planejament. Al tractar-se tots ells de paràmetres ajustables 
justificadament per motius funcionals. poden ser definits mitjançant un estudi de 
detall. 
 
Quadre comparatiu: 
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FASES D’EXECUCIÓ 
 

La proposta planteja l’execució del front marí en set fases. Aquestes es plantegen 
dins de dos paràmetres: 
_construir en cada fase una unitatindependent de ciutat, que tot i formar part d’un tot 
_anar conformant el passeig de ciutat a mar 
 
Fases 1.1 1.2 1.3 i 1.4: Façana barri de Mar 

Les quatre primeres fases són las que han de conformar la nova façana del Barri de 
Mar, els espais públics associats al Barri de Mar, amb la conformació d’espai públics i 
ubicacions per las xiringuitos. 
Fase 1.1. entre la Rambla de Pirelli i la Rambla de la Pau de 6.000 m2 
Fase 1.2. entre la Rambla de la Pau i Carrer del Gas de 3.950 m2 
Fase 1.3. entre el Carrer del Gas i el Carrer de les Canàries de 9.100 m2 
Fase 1.4. entre el Carrer de les Canàries i la Rambla del Far de 3.460 m2 
 
Fase 2: vial de tràfic rodat 

Aquesta fase contempla la construcció del vial rodat de dos carrils de doble direcció 
que resol l’ accés de tràfic portuari al Dic de Ponent.  
En les dues primeres fase és desplaça progressivament l’aparcament de superfície 
afectat cap a la franja més propera a mar a urbanitzar dins la fase 4. 
Fase 2: vial entrela Ronda d’Europa i el Dic de Ponent: de 6.200 m2 
 
Fase 3: aparcament soterrat a la Dàrsena dels Pesquera 

Construcció d’aparcament soterrat d’una planta amb accés des del Dic de Llevant. 
La superfície de l’aparcament és de 4.800 m2 de 220 places. 
 
Fase 4: passeig vora mar 

Construcció de tota la franja restant de passeig entre el vial rodat i el límit del port, la 
Plaça del Port i la dàrsena pesquera. 
Fase 4 entre la Rambla Pirelli i el Dic de Llevant de 18.850 m2. 
Aquesta fase és la de major superfície i per tant cost, per tant podria plantejar-se la 
seva divisió en subfases similars a les de la fase 1 
 
Fase 5: Plaça del Port i edifici d’equipaments 

En la fase 5 es duria a terme la urbanització de la Plaça del Port, l’adequació de la 
Plaça del Pescadors a la solució i la construcció de l’edifici d’equipaments i la seva 
porxada. 
La urbanització de la Plaça del Port i l’adequació de la Plaça dels Pescadors és duna 
superfície de 11.216 m2. 
La superfície de la porxada és de 1.914 m4 La superfície de l’edifici és de 1.860 m2 
construïts. 
 
Fase 6: Enderroc parcial d’espigó i rampa 

La fase 6 té per objectiu començar la continuïtat del Passeig cap a la Platja de Sant 
Cristòfol, enderrocant parcialment l’espigó i refent la connexió al passeig de carena 
amb una rampa metàl·lica que arranca en la dàrsena pesquera. 
 
Fase 7: Cobriment parcial del Torrent de Santa Magdalena 

La setena y darrera fase planteja la connexió del passeig amb la Platja del Far amb el 
cobriment parcial del Torrent de Santa Magdalena i l’adequació dels seus marges. 
Fase 7 amb una superfície de 4.550 m2. 
  



AVANÇ DE PRESSUPOST PER FASES

FAÇANA MARÍTIMA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Fase 1 Reurbanització: pavimentació,plantació,il∙luminació,serveis

m2  módul pec+iva
fase 1.1 3950 170 671.500,00 €

fase 1.2 6000 170 1.020.000,00 €

fase 1.3 9100 170 1.547.000,00 €

fase 1.4 3460 170 588.200,00 €

m2  módul pec+iva

TOTAL Fase 1 22510 170€/m2 3.826.700,00 €

Fase 2 Vial central: fressat, doble capa d'asfaltat + reg ,sobre tot‐ú existent

m2  módul pec+iva
fase 2 6200 40 248.000,00 €

m2  módul pec+iva

TOTAL Fase 2 6200 40€/m2 248.000,00 €

Fase 3 Aparcament soterrat i reurbanització superfíe

m2  módul pec+iva

fase 3 4800 750 3.600.000,00 €

m2  módul pec+iva

TOTAL Fase 3 4800 750€/m2 3.600.000,00 €

Fase 4 Reurbanització del Passeig: paviment  formigó amb junta, plantació, il∙luminació, mobiliari i serv

m2  módul pec+iva

fase 4 18950 115 2.179.250,00 €

módul

TOTAL Fase 4 18950 115€/m2 2.179.250,00 €

Fase 5 Edifici, pérgola, reurbanització Plaça

m2  módul pec+iva

fase 5.1 (edifici) 1860 1000 1.860.000,00 €

fase 5.2 (pergola) 1912 360 688.320,00 €

fase 5.3 (plaça) 11216 115 1.289.840,00 €

m2  módul pec+iva

TOTAL Fase 5 14988 variable 3.838.160,00 €

Fase 6 Enderroc de mur lateral riera, rampa connexió mur

m2/m3  módul pec+iva

fase 6.1(enderroc mur) 250 70,55 17.637,50 €

fase 6.2 (rampa) 304 310 94.240,00 €

m2/m3  módul pec+iva

TOTAL Fase 6 variable variable 111.877,50 €



Fase 7 Plataforma cobertura de formigo sobre riera

m2  módul pec+iva

fase 7 4550 424 1.929.200,00 €

m2  módul

TOTAL Fase 7 4550 424€/m2 1.929.200,00 €

RESUM PRESSUPOST

m2  pec+iva

Fase 1 22510 3.826.700,00 €

Fase 2 6200 248.000,00 €

Fase 3 4800 3.600.000,00 €

Fase 4 18950 2.179.250,00 €

Fase 5 14988 3.838.160,00 €

Fase 6 304 111.877,50 €

Fase 7 4550 1.929.200,00 €

m2  pec+iva

TOTAL ACTUACIÓ 72302 15.733.187,50 €

pem

TOTAL ACTUACIÓ 72302 10.926.583,44 €



CRITERIS DE VIABILITAT ECONÒMICA 
 

 
El projecte planteja una proposta acurada en totes les seves solucions de projecte, 
materials i constructives. 
Es planteja l’execució de l’obra en set fases, que es poden arribar a convertir en onze, 
ja que la primera fase es subdivisible en quatre. Seguint la seqüencia proposada, les 
fases es van integrant progressivament a la ciutat sense dependre necessariament 
d’una fase posterior per al seu bon funcionament. 
Els criteris de sostenibilitat incorporats a la proposta, son solucions que van sempre a 
favor de les característiques del lloc i d’allò existent i, que per tant, presenten una 
reducció de costos d'inversió i manteniment. 
 
Aquest projecte també presenta una sèrie d'activitats derivades del programa que 
permetrà un retorn de la inversió en els anys posteriors a la seva execució: 
 
1.aparcament 
L’aparcament ubicat a la dàrsena de pescadors, i per tant a una de les portes del front 
marítim i de la ciutat, tindrà gran rotació entre els mesos de juny a octubre. Aquest 
serà el període de tràfic restringit a al zona del passeig i el seu millor rendiment vindrà 
de la seva explotació en tarifa horària. Es preveu volum d’ingressos també durant els 
caps de setmana de la resta de l’any. 
 
2. llançaderes/ bikecharing 
Derivat d’aquesta restricció de tràfic rodat cap al passeig es proposa una mobilitat 
alternativa de gestió municipal. Uns petits autobusos, tipus llançadora, amb un gran 
rotació hauran de distribuir la gent al llarg del passeig. 
És proposa una estació de bikesharing (‘bicing’) lligada a l'estacionament. Aquest 
sistema de desplaçament estarà sotmès a la seva futura implementació al municipi. 
 
3. terrasses, xiringuitos i locals 
El projecte planteja el suport i l’ordenació de les terrasses i xiringuitos del passeig, 
qualificant espais de possible ubicació de noves concessions i per tant de noves 
inversions. L’edifici acull espais porxats amb interès, per ubicació i vistes, a on establir 
locals d’ús lúdic, comercial o d’activitat esportiva. 
 
4. quioscs efímers 
La nova ordenació del passeig potenciarà l’afluència d'activitats, amb la possibilitat de 
la instal·lació efímera, durant els mesos d’estiu, de quioscs de begudes, aliments 
freds o gelats. 
 
5. equipament públic multifuncional 
La gestió de l’equipament públic, plantejat com un espai flexible amb la capacitat 
d’acollir diferent tipus d’activitats, obre la possibilitat d’una rendibilitat puntual sobre 
aquest espai. Les seves característiques de situació i interacció amb l'espai porxat i 
tancat de la plaça, son part important de la seva potencialitat. 
 
6. activitats municipals esportives i nàutiques 
L’edifici i els espai públics presenten la possibilitat d’actuar com a suport d'activitats 
esportives i nàutiques realitzades en aquest àmbit . 
 
 
 



 
7. espai central de la Plaça del Port 
L’especial configuració de la porxada contigua a l’edifici permet una gran quantitat de 
combinacions en el seu ús. S’han grafiat algunes d’elles en els esquemes que 
acompanyen aquesta memòria i els panells. 
Una altre característica que queda descrita en el següent esquema, on és descriu la 
possibilitat de gestionar un gran espai controlat (que podria segregar-se), sense 
alterar el funcionament de la plaça i l’edifici.  
 

 
esquema de funcionament segregat de porxada i edifici 

 

  


