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1 Memòria descriptiva 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE DETALL 
 

 
L’objecte d’aquest Estudi de Detall és l’acompliment del Text Refós del Pla Especial del Port de Vilanova i la 
Geltrú en el seu capítol segon, article 7.4. on s’indica que “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. S’adoptaran mesures d’integració paisatgística de les edificacions utilitzant materials 
neutres, com els assimilables a la pedra i a l’horitzó”. 
 

1.2 EMPLAÇAMENT 
 

 
L’Estudi de Detall inclou la zona classificada com a Clau O segons el Pla Especial del Port de Vilanova. 
Aquesta zona es correspon als espais actualment ocupats per la plaça del Port i les drassanes. 
 

1.3 PROMOTOR: 
 
PORTS DE LA GENERALITAT  

  

Adreça Carrer del Dr. Roux núm. 59-61 
unicipi Barcelona Codi Postal 08017 
 

1.4  REDACTOR: 
 
DGA Arquitectura Vilanova SLP 

 
CIF 

 
B-63896955 

Representat per :   
Arquitecte A. Delmás Camacho, J. González , J.Méndez Jáñez   
Adreça     C/ Ausias March   núm. 6-8 
Municipi Vilanova i la Geltrú Codi Postal  08800 
 

1.5 SUPERFÍCIES DE L’AMBIT I CONDICIONS URBANÍSTIQUES 

 
L’àmbit de l’Estudi de detall te una superfície de 12.400 m2 i es correspon amb la zona qualificada amb la 
Clau O: LUDÍC-COMERCIAL 
L’ordenació de l’Estudi de Detall està sotmès a la normativa del Text Refós del Pla Especial del Port de 
Vilanova. 
 
La Clau o: LÚDIC-COMERCIAL defineix els següents paràmetres urbanístics: 
 

- Edificabilitat: 2.480 m2. 
- Ocupació màxima: 15% de la superfície de la zona. 
- Altura màxima: 6,50 m (PB+PP1). La planta superior no podrà ocupar més d’un terç de la superfície 

de la planta baixa. 
- Longitud màxima de les edificacions: 30,00 m. 
- Profunditat màxima: 10,00 m. 
- Distància lateral entre edificacions contigües: 10,00 m de distància m. 
- L’edificació no ocuparà més d’un 40% de la longitud del moll de la zona de nàutica popular ni més 

d’un 70% del costat de la plaça. 
- Usos admesos: cultural, recreatiu i de bars i restauració, comercial (màx. 20% d’ocupació). 

 
 
 
 
 

 
QUADRE RESUM DE NORMATIVA SEGONS EL PLA ESPECIAL 
 

Ocup. màx. 
Planta

Edificabilitat 
màx.

Sup. 
construïda 

màx. en PP1
A.R.M. Ocup. màx. 

façana

Longitud 
màx./ 

Profunditat 
màx. 

edificacions

Distància 
lateral 

edificacions

Alineació 
façana Usos Admesos

Clau o                 
LÚDIC-COMERCIAL  
12.400,00 m2

15%     
(1.860,00m2)

2.480,00m2 
(1,860,00m2 

en PB)

1/3 sup. 
const. PB     

(620,00 m2)

6,50 m 
PB+PP1

40% long.moll 
(64,00m); 

70% 
long.plaça 
(58,00m)

30,00m/ 
10,00m 10,00 m No existeix 

limitació

Cultural, 
recreatiu, 

comercial i 
restauració

NORMATIVA PLA ESPECIAL

 
 
 

2 Estudi paisatgístic 
 

2.1 OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
 

 
L’objectiu es realitzar una anàlisi que permeti resoldre quina es la millor ordenació urbanística de les 
noves edificacions segons quatre objectius bàsics: 
 
• Preservar les vistes del Port. 
• Integrar l’espai al teixit urbà. 
• Crear un espai que tingui activitat tot el dia. 
• Mantenir la Plaça del Port 
 
A l’àmbit hi conflueixen diferents realitats cadascuna amb característiques i necessitats diferenciades que 
cal tenir en compte a l’hora de valorar la millor ordenació. 
 
El Port: 
 
La zona de ribera del Port és l’únic tram de ciutat on es produeix un contacte directe entre la trama urbana 
i el mar. La resta de la façana marítima queda reculada i es relaciona amb el mar a través de les platges i 
del port pesquer i comercial. 
Cal reconèixer aquesta oportunitat i garantir que el ciutadà pugui passejar a ran de mar gaudint de les 
vistes del port. 
 
La façana marítima: 
 
La façana marítima es relaciona amb aquest espai a través del Passeig Marítim . 
Aquesta franja de terreny guanyada al mar continua pendent d’una ordenació que resolgui el problema de 
l’aparcament i permeti un major protagonisme del vianant. 
Les noves edificacions projectades tenen un paper clau en la futura relació entre aquest espai i el passeig 
marítim. 
 
La nova plaça: 
 
La desaparició de les drassanes generarà una plaça de grans dimensions que cal estudiar 
convenientment per evitar que esdevingui un espai sense vida. 
L’ordenació d’aquest espai urbà ha de preveure el passeig de vianants i ciclistes, les zones d’estar a 
l’ombra, les terrasses i fer les previsions necessàries per poder realitzar esdeveniments de gran format 
com fires, concerts etc... 
 
Les noves edificacions: 

 
Cal que el programa funcional de les edificacions aconsegueixi generar activitat tot el dia i que la 
distribució de l’edificabilitat preservi al màxim les vistes del port. 
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2.2 ANÀLISI I CORRECIÓ DE PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL PLA ESPECIAL 
 
 
El pla especial contempla dues mesures per tal de garantir les vistes al mar: En primer lloc la limitació de 
l’ocupació de les edificacions tant en sentit nord-sud (màxim del 70%) com cap a ponent (màxim del 40%); i 
en segon lloc la limitació de les dimensions màximes de les noves edificacions (30x10 metres). 
 
Després d’analitzar l’espai i les necessitats programàtiques dels edificis, es considera que el paràmetre que 
limita la dimensió de les futures edificacions a 30x10 metres, no garanteix la permeabilitat de les vistes al mar 
i limita excessivament els usos de l’edificació. 
La materialització de l’edificabilitat prevista en peces de 30x10 metres generaria un efecte de barrera que 
impedeix la creació d’una gran plaça limitant molt el seu ús. La major part dels edificis de pública 
concurrència requereixen amplàries superiors als 10 metres pel seu correcte funcionament. 
 
Per tant, es considera més adient no tenir en consideració aquest paràmetre del Pla Especial i en substitució 
establir tres zones que concentraran l’edificabilitat prevista per garantir la permeabilitat de les vistes al mar. 
 
Cada una de les zones resultants té una regulació especifica d’acord amb el programa funcional previst. 
 
Pel que fa a l’alçada reguladora màxima prevista al Pla Especial, s’ha considerat necessari ajustar les 
dimensions per tal d’adaptar la secció a la realitat de les edificacions futures. S'ha reduït l'alçada reguladora 
màxima de 6,50m de planta baixa i una planta pis a 4,50m i una sola planta, podent-se construir badalots de 
escala de sortida a coberta que no superin els 6,50m d'alçada mesurats des de la cota de paviment de planta 
baixa. 
 
 

2.3 MESURES D’INTEGRACIÓ PREVISTES 
 
Per tal d’integrar les edificacions a l’entorn s’han previst una sèrie de regulacions especifiques per cada una 
de les zones que regulen el volum màxim i la seva situació.  
 
Zona A: s'ha establert un gàlib màxim així com unes dimensions màximes de façana per a cadascuna de les 
edificacions proposades (edifici A1 i edifici A2). Mentre que l'edifici A2 les dimensions màximes es limiten al 
gàlib màxim l'edifici A1 pot situar-se mes a prop o mes lluny del passeig segons els exigències del futur 
programa de necessitats. Es fixa una distància mínima entre edificacions de 10,00 metres. 
 
Zona B: per a aquesta zona es proposen tres edificacions (edificis B1, B2 i B3), amb uns gàlibs màxims 
idèntics i que coincideixen amb les seves dimensions màximes de façana. Es fixa una distància mínima entre 
edificacions de 8,75 metres.  
 
Zona C: es preveu l’emplaçament d’una petita edificació modular destinada a donar servei a les empreses de 
lloguer d’embarcacions d’esbarjo. Aquesta edificació tindrà una façana màxima al passeig de 12,00 metres. 
 
L'ocupació màxima de la façana al moll de la dàrsena popular de les tres zones no superarà en cap cas el 
70% de la longitud del moll (64,00m). 

 
Pel que fa al les mesures d’integració referent als materials d’acabat de façanes, s’aplicarà el que determina 
el Text del Pla Especial del Port: S’adoptaran mesures d’integració paisatgística de les edificacions utilitzant 
materials neutres, com els assimilables a la pedra i a l’horitzó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Normativa específica per a l’edificació i Urbanització. 
 
 Quadre de compliment de la NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL D’ODENACIÓ DEL PORT 

 
 

Estudi de detall Normativa PE

Ocupació 1.854,00 m2 1.860,00 m2

Sup. Construïda PB 1.829,00 m2 1.860,00 m2

Sup. Construïda PP1 125,00 m2 620,00 m2

TOTAL Sup. Construïda 1.954,00 m2 2.480,00 m2

A.R.M. 4,50 m (PB)                         
Alçada màxima badalots escala 6,50m 6,50 m   (PB+PP1)

CLAU O
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3.1 DEFINICIÓ DE ZONES I NORMATIVA APLICABLE 

 
 
ZONA A 
 
Es la zona que ocupa la franja Est de l’àmbit, amb 1.703,00 m2 de superfície. En aquesta zona es preveu 
l’enderroc de la nau de les actuals drassanes i construcció de dues edificacions destinades a acollir usos 
lúdics-comercials (cultural, recreatiu, comercial i restauració). 
Aquests edificis caldrà que es situïn dins del rectangle que defineix el gàlib màxim i podran tenir una ocupació 
màxima de 811,00 m2. Es fixa una distància mínima entre edificacions de 10,00 metres. 
 
EDIFICI A1 
 
Les condicions d’edificació son les següents: 
 
Us principal:   Lúdic – Comercial: Cultural, recreatiu, comercial i restauració. 
 
Ocupació màxima:  500,00 m2 (29,36%) 
 
Edificabilitat màxima:   Planta baixa 500,00 m2 
    Badalot escala 25,00m2 
    TOTAL  525,00m2 
 
Alçada reguladora màxima: 4,50 m (PB) 
 
Alçada màxima badalot escala: 6,50 m 
 
Nivell de planta baixa: La cota de paviment es situarà com màxim a 0,50 m respecte del nivell definitiu 

d’urbanització. 
 
Longitud màxima Nord-Sud: 30,00 m 
 
Longitud màxima Est-Oest: 20,00 m 
 
Cossos volats Es permetrà la creació de ràfecs integrats al disseny de la façana amb un vol màxim 

de 60 cm que no computaran a efectes d’ocupació màxima. 
 
Cobertes: Les cobertes seran planes. 
 
Façanes: El disseny de les façanes es realitzarà amb criteris de màxima transparència per tal de 

preservar les vistes del Port. 
Es vetllarà per la qualitat i durabilitat dels materials tenint en compte l’ambient marí. 
Els projectes hauran d’incloure el detall dels element de protecció solar com persianes 
i tendals així com les reixes de seguretat i de ventilació. 
Es preveurà la integració dels rètols a la façana preferiblement dins els buits 
arquitectònics. 
Es vetllarà perquè les façanes de servei siguin tractades amb la mateixa qualitat 
arquitectònica que les façanes principals.  

 
Instal·lacions:  No s’admetran instal·lacions vistes a façana com xemeneies de ventilació de cuines, 

calderes o aires condicionats, etc. 
Les instal·lacions situades a la coberta hauran de quedar tan centrades a la planta 
com sigui possible i integrades al disseny de l’edifici. L’alçada serà la mínima 
justificable amb criteris tècnics. 
 

Espai no ocupat per l’edificació: Ús admès: terrasses 
- Pérgoles / Tendals: S'admet la seva col·locació    integrats en el disseny de 
l'edificació. 
- Paravents: s'admeten paravents de vidre totalment transparents amb una alçada 
màxima d'1,60m, i ocupant com a màxim un 70% del perímetre en contacte amb 
l'espai públic.  

 
Terrasses complementàries: Fora de l'àmbit de la zona A es podran sol·licitar ocupacions complementàries de 

terrasses. Aquestes seran ocupacions temporals i caldrà enretirar el mobiliari quan 
l'establiment no estigui en funcionament. 

 
 
 
 
 
 
EDIFICI A2 
 
Les condicions d’edificació son les següents: 
 
Us principal:   Lúdic – Comercial: Cultural, recreatiu, comercial i restauració. 
 
Ocupació màxima:  311,00 m2 (18,26%) 
 
Edificabilitat màxima:   Planta baixa 311,00 m2 
    Badalot escala 25,00m2 
    TOTAL  336,00m2 
 
Alçada reguladora màxima: 4,50 m (PB) 
 
Alçada màxima badalot escala 6,50 m 
 
Nivell de planta baixa: La cota de paviment es situarà com màxim a 0,50 m respecte del nivell definitiu 

d’urbanització. 
 
Longitud màxima Nord-Sud: 18,00 m 
 
Longitud màxima Est-Oest: 17,25 m 
 
Cossos volats: Es permetrà la creació de ràfecs integrats al disseny de la façana amb un vol màxim 

de 60 cm que no computaran a efectes d’ocupació màxima. 
 
Cobertes: Les cobertes seran planes. 
 
Façanes: El disseny de les façanes es realitzarà amb criteris de màxima transparència per tal de 

preservar les vistes del Port. 
Es vetllarà per la qualitat i durabilitat dels materials tenint en compte l’ambient marí. 
Els projectes hauran d’incloure el detall dels element de protecció solar com persianes 
i tendals així com les reixes de seguretat i de ventilació. 
Es preveurà la integració dels rètols a la façana preferiblement dins els buits 
arquitectònics. 
Es vetllarà perquè les façanes de servei siguin tractades amb la mateixa qualitat 
arquitectònica que les façanes principals.  

 
Instal·lacions:  No s’admetran instal·lacions vistes a façana com xemeneies de ventilació de cuines, 

calderes o aires condicionats etc... 
Les instal·lacions situades a la coberta hauran de quedar tan centrades a la planta 
com sigui possible i integrades al disseny de l’edifici. L’alçada serà la mínima 
justificable amb criteris tècnics.  

 
Espai no ocupat per l’edificació: Ús admès: terrasses 

- Pérgoles / Tendals: S'admet la seva col·locació    integrats en el disseny de 
l'edificació. 
- Paravents: s'admeten paravents de vidre totalment transparents amb una alçada 
màxima d'1,60m, i ocupant com a màxim un 70% del perímetre en contacte amb 
l'espai públic.  

 
Terrasses complementàries: Fora de l'àmbit de la zona A es podran sol·licitar ocupacions complementàries de 

terrasses. Aquestes seran ocupacions temporals i caldrà enretirar el mobiliari quan 
l'establiment no estigui en funcionament. 
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ZONA B 
 
Aquesta zona ocupa la franja adjacent al límit est de la Plaça del Port amb 1.859,00 m2 de superfície. En ella 
es preveu la construcció de tres edificacions destinades a acollir usos lúdics-comercials (cultural, recreatiu, 
comercial i restauració). 
Cada edificació té unas dimensions màximes en planta de 18,00x17,25 metres i es fixa la distància mínima 
entre edificacions en 8,75m. 
A la resta de l'àmbit no ocupat per les edificacions es podran construir porxos de connexió entre aquestes, 
sempre que l’ocupació total dels porxos no superi els 50,00m2. 
Les zones dins dels gàlib establert que no siguin ocupades per l’edificació podran ser destinades a terrasses 
no cobertes vinculades a l’activitat de l’edificació.   
 
EDIFICI B1 
 
Les condicions d’edificació son les següents: 
 
Us principal:   Lúdic – Comercial: Cultural, recreatiu, comercial i restauració. 
 
Ocupació màxima:  311,00 m2 (16,73%) 
 
Edificabilitat màxima:  Planta baixa 311,00 m2 
    Badalot escala 25,00 m2 
    TOTAL  336,00 m2 
 
Alçada reguladora màxima: 4,50 m (PB). 
 
Alçada màxima badalot escala: 6,50 m 
 
Nivell de planta baixa: La cota de paviment es situarà com màxim a 0,50 m respecte del nivell definitiu 

d’urbanització. 
 
Longitud màxima Nord-Sud: 18,00 m 
 
Longitud màxima Est-Oest: 17,25 m 
 
Cossos volats Es permetrà la creació de ràfecs integrats al disseny de la façana amb un vol màxim 

de 60 cm que no computaran a efectes d’ocupació màxima. 
 
Cobertes: Les cobertes seran planes. 
 
Façanes: El disseny de les façanes es realitzarà amb criteris de màxima transparència per tal de 

preservar les vistes del Port. 
Es vetllarà per la qualitat i durabilitat dels materials tenint en compte l’ambient marí. 
Els projectes hauran d’incloure el detall dels element de protecció solar com persianes 
i tendals així com les reixes de seguretat i de ventilació 
Es preveurà la integració dels rètols a la façana preferiblement dins els buits 
arquitectònics. 
Es vetllarà perquè les façanes de servei siguin tractades amb la mateixa qualitat 
arquitectònica que les façanes principals 

 
Instal·lacions:  No s’admetran instal·lacions vistes a façana com xemeneies de ventilació de cuines, 

calderes o aires condicionats etc... 
Les instal·lacions situades a la coberta hauran de quedar tan centrades a la planta 
com sigui possible i integrades al disseny de l’edifici. L’alçada serà la mínima 
justificable amb criteris tècnics.  

 
Espai no ocupat per l’edificació: Ús admès: terrasses 

- Pérgoles / Tendals: S'admet la seva col·locació    integrats en el disseny de 
l'edificació. 
- Paravents: s'admeten paravents de vidre totalment transparents amb una alçada 
màxima d'1,60m, i ocupant com a màxim un 70% del perímetre en contacte amb 
l'espai públic.  

 
Terrasses complementàries: Fora de l'àmbit de la zona B es podran sol·licitar ocupacions complementàries de 

terrasses. Aquestes seran ocupacions temporals i caldrà enretirar el mobiliari quan 
l'establiment no estigui en funcionament. 

 
 
EDIFICI B2 
 
Les condicions d’edificació son les següents: 
 
Us principal:   Lúdic – Comercial: Cultural, recreatiu, comercial i restauració. 
 
Ocupació màxima:  311,00 m2 (16,73%) 
 
Edificabilitat màxima:  Planta baixa 311,00 m2 
    Badalot escala 25,00 m2 
    TOTAL  336,00 m2 
 
Alçada reguladora màxima: 4,50 m (PB). 
 
Alçada màxima badalot escala: 6,50 m 
 
Nivell de planta baixa: La cota de paviment es situarà com màxim a 0,50 m respecte del nivell definitiu 

d’urbanització. 
 
Longitud màxima Nord-Sud: 18,00 m 
 
Longitud màxima Est-Oest: 17,25 m 
 
Cossos volats Es permetrà la creació de ràfecs integrats al disseny de la façana amb un vol màxim 

de 60 cm que no computaran a efectes d’ocupació màxima. 
 
Cobertes: Les cobertes seran planes. 
 
Façanes: El disseny de les façanes es realitzarà amb criteris de màxima transparència per tal de 

preservar les vistes del Port. 
Es vetllarà per la qualitat i durabilitat dels materials tenint en compte l’ambient marí. 
Els projectes hauran d’incloure el detall dels element de protecció solar com persianes 
i tendals així com les reixes de seguretat i de ventilació 
Es preveurà la integració dels rètols a la façana preferiblement dins els buits 
arquitectònics. 
Es vetllarà perquè les façanes de servei siguin tractades amb la mateixa qualitat 
arquitectònica que les façanes principals 

 
Instal·lacions:  No s’admetran instal·lacions vistes a façana com xemeneies de ventilació de cuines, 

calderes o aires condicionats etc... 
Les instal·lacions situades a la coberta hauran de quedar tan centrades a la planta 
com sigui possible i integrades al disseny de l’edifici. L’alçada serà la mínima 
justificable amb criteris tècnics.  
 

Espai no ocupat l’edificació: Ús admès: terrasses 
- Pérgoles / Tendals: S'admet la seva col·locació    integrats en el disseny de 
l'edificació. 
- Paravents: s'admeten paravents de vidre totalment transparents amb una alçada 
màxima d'1,60m, i ocupant com a màxim un 70% del perímetre en contacte amb 
l'espai públic.  

 
Terrasses complementàries: Fora de l'àmbit de la zona B es podran sol·licitar ocupacions complementàries de 

terrasses. Aquestes seran ocupacions temporals i caldrà enretirar el mobiliari quan 
l'establiment no estigui en funcionament. 
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EDIFICI B3 
 
Les condicions d’edificació son les següents: 
 
Us principal:   Lúdic – Comercial: Cultural, recreatiu, comercial i restauració. 
 
Ocupació màxima:  311,00 m2 (16,73%) 
 
Edificabilitat màxima:  Planta baixa 311,00 m2 
    Badalot escala 25,00 m2 
    TOTAL  336,00 m2 
 
Alçada reguladora màxima: 4,50 m (PB). 
 
Alçada màxima badalot escala: 6,50 m 
 
Nivell de planta baixa: La cota de paviment es situarà com màxim a 0,50 m respecte del nivell definitiu 

d’urbanització. 
 
Longitud màxima Nord-Sud: 18,00 m 
 
Longitud màxima Est-Oest: 17,25 m 
 
Cossos volats Es permetrà la creació de ràfecs integrats al disseny de la façana amb un vol màxim 

de 60 cm que no computaran a efectes d’ocupació màxima. 
 
Cobertes: Les cobertes seran planes. 
 
Façanes: El disseny de les façanes es realitzarà amb criteris de màxima transparència per tal de 

preservar les vistes del Port. 
Es vetllarà per la qualitat i durabilitat dels materials tenint en compte l’ambient marí. 
Els projectes hauran d’incloure el detall dels element de protecció solar com persianes 
i tendals així com les reixes de seguretat i de ventilació 
Es preveurà la integració dels rètols a la façana preferiblement dins els buits 
arquitectònics. 
Es vetllarà perquè les façanes de servei siguin tractades amb la mateixa qualitat 
arquitectònica que les façanes principals 

 
Instal·lacions:  No s’admetran instal·lacions vistes a façana com xemeneies de ventilació de cuines, 

calderes o aires condicionats etc... 
Les instal·lacions situades a la coberta hauran de quedar tan centrades a la planta 
com sigui possible i integrades al disseny de l’edifici. L’alçada serà la mínima 
justificable amb criteris tècnics.  
 

Espai no ocupat per l’edificació: Ús admès: terrasses 
- Pérgoles / Tendals: S'admet la seva col·locació    integrats en el disseny de 
l'edificació. 
- Paravents: s'admeten paravents de vidre totalment transparents amb una alçada 
màxima d'1,60m, i ocupant com a màxim un 70% del perímetre en contacte amb 
l'espai públic.  

 
Terrasses complementàries: Fora de l'àmbit de la zona B es podran sol·licitar ocupacions complementàries de 

terrasses. Aquestes seran ocupacions temporals i caldrà enretirar el mobiliari quan 
l'establiment no estigui en funcionament. 
 

 
 
PORXOS DE CONNEXIÓ ENTRE EDIFICACIONS 
 
Les edificacions de la zona B podran estar connectades mitjançant porxos amb les següents limitacions: 
 
Ocupació màxima: 50,00 m2 
 
Edificabilitat màxima: 50,00 m2/2 = 25,00 m2 
 
 

 
ZONA C 
 
Aquesta zona allotjarà una guingueta destinada a donar servei a les empreses de lloguer d’embarcacions 
d’esbarjo que tindrà una superfície de 60,00 m2. 
 
EDIFICI C 
 
Les condicions d’edificació son les següents: 
 
Us principal:   Lúdic – Comercial: Cultural, recreatiu, comercial i restauració. 
 
Ocupació màxima:  60,00 m2 (100%) 
 
Edificabilitat màxima (PB):  60,00 m2 
 
Alçada reguladora màxima: 3,00 m (PB) 
   
Nivell de planta baixa: La cota de paviment es situarà com màxim a 0,50 m respecte del nivell definitiu de 

urbanització. 
 
Longitud màxima Nord-Sud: 5,00 m 
 
Longitud màxima Est-Oest: 12,00 m 
 
Cobertes: Les cobertes seran planes no transitables. 
 
Tipus edificació: Edificació modular recolzada sobre el paviment de la plaça. 
 
Façanes: El disseny de les façanes es realitzarà amb criteris de màxima transparència per tal de 

preservar les vistes del Port. 
Es vetllarà per la qualitat i durabilitat dels materials tenint en compte l’ambient marí. 
Els projectes hauran d’incloure el detall dels element de protecció solar com persianes 
i tendals així com les reixes de seguretat i de ventilació 
Es preveurà la integració dels rètols a la façana preferiblement a dins dels buits 
arquitectònics. 
Es vetllarà perquè les façanes de servei siguin tractades amb la mateixa qualitat 
arquitectònica que les façanes principals 

  
Instal·lacions:  No s’admetran instal·lacions vistes a façana com xemeneies de ventilació de cuines, 

calderes o aires condicionats etc... 
Les instal·lacions situades a la coberta hauran de quedar tan centrades a la planta 
com sigui possible i integrades al disseny de l’edifici. L’alçada serà la mínima 
justificable amb criteris tècnics. 
 

Espai no ocupat per l’edificació: No s’admet cap tipus d’ocupació fora de l’edificació modular prevista 
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URBANITZACIÓ 
 
El projecte d’urbanització incorporarà els següents criteris de disseny: 
 
.- Utilització de materials durables i de qualitat tenint el compte l’ambient marí. 
.- Previsió de les instal·lacions necessàries pels edificis projectats i pels esdeveniments de gran format que 

es puguin dur a terme ( concerts, fires...). 
.- Enllumenat de baix consum i baixa contaminació lumínica. 
.- Integració i previsió dels sistemes de seguretat i elements de tancament de les embarcacions que envolten 

la plaça. 
.- Definició dels accessos a la plaça i la relació amb el Passeig Marítim. 
.- Creació de zones d’ombra suficients amb arbrat o pèrgoles. 
.- Previsió d’accessos rodats per vehicles de servei i d’emergència. 
.- Manteniment de les palmeres de la Plaça del Port. 
.- Utilització de vegetació autóctona de baix consum d’aigua. 
.- Utilització de sistemes de reg per degoteig per l’estalvi d’aigua. 
 
 
MESURES D’ECOEFICIÈNCIA 
 
Es vetllarà perquè els projectes d’edificació i urbanització incorporin criteris de sostenibilitat i ecoeficiència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú Abril 2014 
 
 
 
 

 
Àlex Delmás Camacho  Jesús González Rodríguez   Xavier Mendez Jáñez 
Arquitecte    Arquitecte    Arquitecte 
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4 Documentació gràfica 
 
 

Índex de Plànols 
 
 
01  Situació-Emplaçament 

 
02  Normativa Pla Especial 

 
03  Foto-plànol Estat Actual 

 
04  Proposta d’ordenació E:1/1000 

 
05  Proposta d’ordenació E:1/500 

 
06  Superposicíó Normativa-Estat Actual 

 
07  Seccions E:1/500 

 
08  Seccions E:1/500 

 
09  Normativa reguladora Zona A 

 
10  Normativa reguladora Zona B 

 
11  Normativa reguladora Zona C 

 
12  Vista integració 

 
13  Vista integració 

 
14  Vista integració 

 
15  Vista integració 

 
 
 
 
































