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1.	 Contextualització	i	raó	de	ser	

Platja	 d’Aro	 és	 una	 entitat	 de	 població	 del	 municipi	 baix-empordanès	 de	

Castell-Platja	d’Aro,	municipi	situat	a	la	província	de	Girona,	en	la	comunitat	autònoma	

de	Catalunya.	Actualment	Platja	d’Aro	és	el	nucli	de	població	del	municipi,	on	té	la	seu	

l’Ajuntament.	El	municipi	està	situat	en	plena	Costa	Brava,	limita	al	nord	amb	Calonge,	

a	ponent	amb	Santa	Cristina	d’Aro,	al	sud	amb	Sant	Feliu	de	Guíxols	i	a	llevant	amb	el	

litoral.	

Platja	d’Aro	actualment	

està	 explotat	 turísticament	 i	

està	 replet	 d’hotels	 i	 altres	

locals	 d’ús	 vacacional.	 És	 un	

dels	 destins	 turístics	 i	 de	

tercera	 residència	 més	

importants	 de	 les	 comarques	

gironines	el	que	comporta	que	

a	 l’estiu	els	habitants	arribin	a	

100.000	mentre	que	a	 l’hivern	

només	 hi	 resideixen	 uns	

19.000.	

En	el	litoral	del	municipi,	al	costat	de	la	desembocadura	de	la	riera	de	Riudaura,	

trobem	el	port	de	Platja	d’Aro,	un	port	que	actualment	consta	de	829	amarradors	per	

a	embarcacions	de	6	fins	a	25	metres	d’eslora.	Aquestes	dades	podrien	variar	ja	que	hi	

ha	una	sèrie	de	projectes	de	millora	i	ampliació	del	port.	L’encarregada	de	gestionar-lo	

és	 la	 UTE	 Port	 d’Aro,	 que	 està	 formada	 per	 la	 concessionària	 Sierra	 Mías	 i	 el	 Club	

Nàutic	Port	d’Aro.	Aquest	últim	gaudeix	de	diferents	instal·lacions	i	serveis	per	als	socis	

i	visitants	del	port	com	per	exemple	restaurants,	botigues,	gimnàs,	piscines,	etc.		

	

IMATGE	1.	Imatge	de	la	localitat	de	Platja	d’Aro.	Font:	

Google.	
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En	temporada	estival,	el	port	sempre	està	al	màxim	de	la	seva	capacitat	ja	que	

visitar	amb	vaixell	 les	diferents	cales	 i	platges	de	 la	Costa	Brava	esdevé	una	activitat	

molt	 usual.	 Per	 tant,	 el	 port	 i	 el	 club	 nàutic	 esdevenen	 junts	 una	 important	 font	

d’ingressos	i	promouen	el	turisme	de	la	zona.		

El	 port	 de	 Platja	 d’Aro,	 però,	 és	 una	 infraestructura	 que	 entra	 gairebé	 1	

kilòmetre	 terra	endins	des	de	 la	 línia	de	 la	 costa.	Així	dons,	els	vianants	de	 la	 zona	 i	

usuaris	del	port,	si	volen	anar	a	l’altre	marge	han	rodejar	tot	el	port,	recorregut	que	és	

de	2,6	 kilòmetres,	 uns	32	minuts	de	mitja	 caminant,	 si	 es	 volgués	 anar	per	exemple	

d’un	costat	a	l’altre	de	la	bocana	del	port.	Aquest	fet	comporta	que	les	persones	hagin	

d’agafar	el	cotxe	per	desplaçar-se	d’un	costat	a	l’altre,	acte	que	no	potencia	el	turisme	

ni	les	activitats	comercials	properes	al	port.		

	

IMATGE	2.	Imatge	on	es	mostra	el	recorregut	que	els	vianants	han	de	fer	per	creuar	d’un	costat	

a	l’altre	de	la	bocana	del	port.	Font:	Google	Maps.	

Per	 altra	 banda	 trobem	 que	 per	 la	 zona	 del	 port	 de	 Platja	 d’Aro	 passa	

l’anomenat	 camí	de	 ronda,	 caminar	 pel	 qual	 és	 una	de	 les	 activitats	 turístiques	més	

habituals	a	la	Costa	Brava.		

	La	 ruta	 del	 camí	 de	 ronda	 és	 un	 recorregut	 que	 es	 fa	 a	 peu	 que	 ressegueix	

l’antic	 camí	 de	 ronda	 que	 voreja	 el	 litoral	 de	 la	 Costa	 Brava.	 La	 gran	 majoria	 del	

recorregut	 transcorre	 per	 corriols	 estrets	 només	 aptes	 per	 circular-hi	 a	 peu,	 amb	

desnivells,	pujades	i	baixades	discontinues,	i	a	vegades	una	mica	tècniques.	En	algunes	
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ocasions	 també	es	 camina	per	 passejos	marítims,	 platges	 i	 per	 trams	 completament	

plans.	 Tot	 això	 unit	 a	 la	 gran	 bellesa	 paisatgística,	 la	 flora	 i	 l’abrupta	 geologia	 de	 la	

Costa	 Brava	 fan	 que	 el	 camí	 de	 ronda	 sigui	 un	 autèntic	 paradís	 per	 al	 senderista	 o	

l’excursionista	i	esdevingui	una	important	activitat	turística.	

L’anomenada	 ruta	 lineal	

del	 camí	 de	 ronda	 és	 la	 ruta	més	

famosa	 i	 va	 des	 de	 Sant	 Feliu	 de	

Guíxols	 fins	 a	 Begur.	 Són	 uns	 43	

kilòmetres	 de	 recorregut	 on	

l’excursionista	 decideix	 quina	 o	

quines	etapes	vol	fer	i	el	ritme	que	

ha	de	seguir.	En	la	majoria	del	seu	

trajecte,	 el	 camí	 bordeja	 el	 litoral	

català	 i	 passa	 per	 indrets	 de	 gran	

bellesa	 natural	 i	 urbana	 com	

poden	ser	cales	o	passeigs	marítims,	però	l’únic	tram	on	es	trenca	aquesta	pauta	és	el	

tram	del	port	de	Platja	d’Aro.	

Tant	 si	 vens	 des	 de	 S’Agaró	 com	 des	 de	 Platja	 d’Aro,	 et	 trobes	 que	 s’ha	 de	

bordejar	tota	l’entrada	d’aigua	per	creuar	a	l’altre	costat	del	port.	El	recorregut	oficial	

del	 camí	 de	 ronda,	 aprofitant	 aquest	 desviament,	 creua	 la	 riera	 de	 Riudaura	 per	

l’Avinguda	 de	 S’Agaró,	 terra	 endins,	 tot	 i	 que	 es	 podria	 creuar	 per	 la	 platja	 ja	 que	

generalment	la	riera	baixa	buida.		

Aquesta	volta	passa	pel	costat	del	port,	per	davant	del	Centre	d’Oci	Parc	d’Aro,	

on	trobem	un	Decathlon,	supermercats	i	altres	establiments	d’oci	i	comerç,	i	entre	mig	

de	diverses	urbanitzacions,	per	tornar	al	litoral	bordejant	la	riera.	Aquest	fet	comporta	

que	aquest	 tram	trenqui	amb	tot	amb	el	patró	d’estètica	que	 té	el	camí	de	ronda	al	

llarg	del	seu	recorregut	tal	i	com	es	pot	apreciar	a	la	IMATGE	5.	

	

IMATGE	3.	Imatge	on	es	mostra	el	paisatge	i	la	

biodiversitat	del	camí	de	ronda.	Font:	Google.	
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IMATGE	4.	Imatge	on	es	mostra	el	desviament	del	camí	de	ronda	per	creuar	el	port	de	Platja	

d’Aro.	Font:	www.camideronda.com.	

	

IMATGE	5.	Imatge	on	es	mostra	el	paisatge	d’aquest	tram	del	camí	de	ronda.	Font:	Google	

Maps.	

Degut	 a	 tot	 això	 la	 zona	 del	 port	 de	 Platja	 d’Aro	 està	 molt	 desaprofitada	

turísticament	 en	 comparació	 amb	 altres	 ports	 esportius	 on	 trobem	 infinitat	 de	

restaurants,	botigues	i	altres	locals	d’oci.	
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2.	 Objecte	del	projecte	

El	 present	 projecte	 té	 com	 a	 objectiu	 la	 definició	 i	 valoració	 de	 les	 obres	

necessàries	per	a	la	construcció	d’una	passarel·la	per	a	vianants	sobre	el	port	de	Platja	

d’Aro.	La	passarel·la	deurà	connectar	els	dos	marges	del	canal	principal	del	port,	que	

corresponen	a	la	carretera	nacional	Port	d’Aro,	permetent	així	el	pas	de	vianants.	

La	 construcció	d’aquesta	obra	permetria	en	primer	 lloc	 creuar	a	 l’altre	 costat	

del	port	sense	haver	de	fer	tota	la	volta,	estalviant	així	als	vianants	i	usuaris	del	port	un	

recorregut	 de	 quasi	 bé	 30	 minuts.	 I	 en	 segon	 lloc,	 impulsaria	 molt	 el	 turisme	 i	 en	

conseqüència	l’activitat	comercial	de	la	zona	ja	que	faria	del	port	un	lloc	de	pas	per	a	

molts	excursionistes	i	turistes	aprofitant	l’existència	i	la	bellesa	del	camí	de	ronda.	

Per	tant,	aquesta	obra	potenciaria	molt	al	port	 i	donaria	una	major	comoditat	

per	als	usuaris	i	vianants	de	la	zona.	

Així	doncs,	el	projecte	haurà	d’aportar	tots	els	documents	necessaris	per	a	que	

es	pugui	dur	a	terme	la	construcció	d’un	nou	pas	amb	les	següents	característiques:	

• Ha	de	ser	una	construcció	senzilla	i	integrada	en	el	paisatge	

• El	 cos	 de	 construcció	 i	 manteniment	 ha	 de	 ser	 baix	 sense	 deixar	 de	

banda	l’estètica	i	funcionalitat	de	l’estructura.	

• La	passarel·la	ha	d’estar	adaptada	a	persones	amb	mobilitat	reduïda.	

• Ha	 de	 respectar	 les	 construccions	 existents	 adaptant	 els	 accessos	 al	

espai	disponible.	

• El	procés	 constructiu	ha	d’interferir	 el	menys	possible	 amb	els	usuaris	

del	port.	

• El	 gàlib	 de	 l’estructura	 ha	 de	 permetre	 el	 trànsit	 de	 les	 embarcacions	

que	estiguin	amarrades	abans	de	la	passarel·la.	

• El	pas	ha	de	 ser	 segur	en	quant	a	 la	 sensació	d’inseguretat	 ciutadana,	

especialment	per	la	nit.	
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3.	 Condicionants	generals	

Degut	a	la	dificultat	constructiva	i	a	les	grans	afectacions	als	usuaris	del	port	la	

construcció	d’un	pas	soterrat	queda	descartada	i	s’ha	optat	per	la	construcció	d’un	pas	

elevat.	 Al	 tractar-se	 d’un	 port,	 l’espai	 per	 a	 ubicar	 els	 accessos	 de	 la	 passarel·la	 és	

limitat,	amb	la	qual	cosa,	s’ha	optat	per	una	passarel·la	per	a	vianants	on	els	accessos	

estiguin	 conformats	per	escales	 i	 un	ascensor,	 evitant	 així	 les	 rampes	que	ocuparien	

molt	espai.	

La	 geometria	 de	 la	 passarel·la	 i	 dels	 accessos,	 com	 són	 les	 escales	 i	 els	

ascensors,	 ve	 restringida	 inicialment	per	el	Decret	135/1995,	Codi	d’Accessibilitat	de	

Catalunya,	 on	 es	 troben	 una	 sèrie	 de	 normes	 corresponents	 a	 les	 mesures	

d’accessibilitat	adequades.		

El	 condicionant	 més	

important	 del	 projecte	 és	 el	

gàlib	de	l’estructura	ja	que	s’ha	

de	 permetre	 el	 pas	 de	 totes	

aquelles	 embarcacions	 que	

amarrin	 a	 l’oest	 de	 la	

passarel·la.	 Segons	 la	

disposició	 dels	 amarratges	 del	

port	 i	 segons	 l’emplaçament	

de	 la	 passarel·la	 trobem	 que	

en	 el	 costat	 oest	 d’aquesta	 hi	

ha	 amarratges	 per	 a	

embarcacions	de	fins	a	25	metres	d’eslora,	amb	la	qual	cosa,	per	permetre	tant	el	pas	

de	 velers	 com	 d’embarcacions	 a	 motor	 de	 fins	 a	 25	 metres	 d’eslora	 el	 gàlib	 de	

l’estructura	hauria	de	ser	massa	alt	i	com	a	conseqüència	es	generaria	un	gran	impacte	

visual	en	la	zona.	Per	aquest	motiu	i	tenint	en	compte	la	ubicació	de	la	passarel·la	s’ha	

	

IMATGE	6.	Imatge	d’un	veler	de	15	metres	d’eslora.			

Font:	Google.	
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decidit	 que	 el	 gàlib	 de	 l’estructura	 fos	 de	 10	 metres	 ja	 que	 d’aquesta	 manera	 les	

embarcacions	a	motor	de	fins	a	25	metres	d’eslora	i	els	velers	d’eslores	inferiors	a	10	

metres	 aproximadament	 podrien	 creuar	 la	 passarel·la.	 Les	 embarcacions	 que	 no	

podrien	creuar-la	serien	els	velers	d’eslores	superiors	a	10	metres	aproximadament	 i	

aquestes	embarcacions	es	podrien	reubicar	en	els	amarratges	anteriors	a	la	passarel·la	

canviant-les	per	altres	embarcacions.	En	el	cas	d’haver-hi	moltes	embarcacions	que	no	

poguessin	 creuar	 la	 passarel·la,	 amb	 petites	 reestructuracions	 en	 els	 amarratges	 del	

costat	est,	es	podrien	reubicar.	

I	 per	 últim,	 un	 altre	 condicionant	 molt	 important	 es	 el	 d’escollir	 el	 procés	

constructiu	 ja	 que	 aquest	 ha	 d’interferir	 el	 menys	 possible	 amb	 el	 pas	 de	 les	

embarcacions	pel	canal	del	port,	no	generar	gaires	molèsties	per	als	usuaris	del	port	i	

habitants	de	la	zona	i	generar	el	menor	impacte	ambiental	possible.		

4.	 Descripció	del	projecte	

4.1.	 Topografia	

El	 projecte	 està	 definit	 sobre	 la	 base	 cartogràfica	 a	 escala	 1:1.000	

proporcionada	 per	 l’Institut	 Cartogràfic	 i	 Geogràfic	 de	 Catalunya.	 El	 sistema	 de	

coordenades	utilitzat	en	aquest	mapes	és	el	Sistema	Transversal	de	Mercator	Universal	

(UTM)	 basat	 en	 la	 projecció	 cartogràfica	 transversal	 de	 Mercator,	 fus	 31,	 sobre	

l’el·lipsoide	 internacional	 WGS84	 i	 datum	 Europeu.	 L’origen	 d’altituds	 correspon	 al	

nivell	mitjà	d’Alacant	i	l’origen	de	longituds	al	meridià	de	Greenwich.	

4.2.	 Geotècnia	

Per	a	la	definició	dels	paràmetres	relatius	a	les	fonamentacions	de	la	passarel·la	

i	per	tal	de	definir	un	perfil	dels	estrats	de	 la	zona	de	 la	passarel·la	s’ha	consultat	un	

estudi	 geotècnic	proporcionat	per	 l’Ajuntament	de	Castell-Platja	d’Aro	 i	 realitzat	 per	
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l’empresa	“Geocam,	Geologia	 i	Geotècnia”.	Aquest	estudi	geotècnic,	que	es	troba	en	

l’annex	número	6	del	present	projecte,	va	 ser	 realitzat	pel	projecte	d’una	estació	de	

bombeig	 ubicada	 al	 marge	 nord	 de	 la	 riera	 Riudaura,	 a	 menys	 de	 500	 metres	 de	

l’emplaçament	de	la	passarel·la	del	present	projecte.	

La	 conclusió	 obtinguda	 d’aquest	 estudi	 és	 que	 els	 materials	 dels	 estrats	

superficials	són	de	poca	qualitat	ja	que	en	el	primer	estrat	trobem	reblert	Antròpic	i	en	

el	segon	un	sòl	granular	de	compacitat	fluixa-mitja	i	que	per	tant,	s’hauran	de	realitzar	

cimentacions	profundes	per	tal	d’arribar	al	estrat	que	té	una	bona	capacitat	portant.	

Aquest	estrat	està	conformat	per	un	sòl	granular	de	compacitat	mitja-densa	i	es	troba	

a	una	profunditat	de	6	metres	aproximadament.	

4.3.	 Efectes	sísmics	

El	 present	 projecte	 està	 situat	 en	 una	 zona	 d’acceleració	 sísmica	 0,05·g.	 A	

l’annex	número	10,	relatiu	al	càlcul	estructural,	s’estudia	l’acció	sísmica	en	l’estructura	

d’acord	 amb	 les	 prescripcions	 recollides	 a	 la	 NCSP-07	 “Norma	 de	 Construcción	

Sismorresistente”.	

Així	 doncs,	 s’ha	 tingut	 en	 compte	 l’acció	 sísmica	 però	 un	 cop	 analitzada	 s’ha	

arribat	 a	 la	 conclusió	 de	 que	 no	 és	 una	 càrrega	 limitant	 en	 el	 comportament	 de	

l’estructura.		

4.4.	 Anàlisi	d’alternatives	

L’annex	 número	 2	 del	 present	 document	 consisteix	 en	 un	 estudi	 de	 les	

diferents	 alternatives	 proposades	 per	 donar	 solució	 al	 problema	 existent,	 inclosa	

l’alternativa	de	no	realitzar	cap	actuació.	

En	aquest	annex	es	mostraran	dos	casos	diferents	d’alternatives.	El	primer	es	

refereix	 als	 possibles	 emplaçaments	 en	 els	 que	 situar	 la	 passarel·la	 i	 el	 segon	 a	 les	

diferents	tipologies	estructurals	que	es	poden	optar	per	a	resoldre	el	pas.		
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En	 tots	dos	 casos	 s’ha	dut	 a	 terme	un	anàlisi	multicriteri	 a	 través	del	qual	 es	

pretén	 analitzar	 les	 diferents	 alternatives	 amb	 l’objectiu	 de	 trobar	 la	 solució	 més	

òptima	per	a	la	situació	geogràfica,	econòmica	i	social	de	la	passarel·la.	

4.5.	 Descripció	de	la	solució	

4.5.1.	 Traçat	

La	 passarel·la	 uneix	 els	 dos	 marges	 del	 canal	 principal	 del	 port	 que	 estan	

separats	 una	distància	de	51	metres	 aproximadament.	 Tenint	 en	 compte	 la	 ubicació	

dels	 accessos	 i	 la	 posició	 dels	 pilars	 en	 cada	 marge	 del	 canal,	 la	 passarel·la	 estarà	

conformada	per	un	únic	de	tram	de	60	metres	de	llum.		

Cadascun	dels	dos	accessos	a	la	passarel·la	estarà	conformat	per	un	ascensor	i	

5	 trams	d’escales	degut	 al	 poc	espai	 disponible	 en	els	marges	del	 canal	 i	 permetran	

disposar	a	la	passarel·la	d’un	gàlib	de	10	metres	respecte	el	nivell	del	mar	permetent	

així	el	pas	de	la	majoria	d’embarcacions.	

4.5.2.	 Secció	tipus	

El	 tauler	 de	 la	 passarel·la	 tindrà	 una	 amplada	 total	 de	 4,56	metres	 amb	 una	

amplada	 lliure	 de	 pas	 de	 4,00	metres	 i	 una	 alçada	 lliure	 d’obstacles	 de	 3,00	metres	

amb	l’objectiu	d’oferir	la	màxima	comoditat	als	vianants.		

Pel	que	fa	als	accessos,	la	caixa	de	l’ascensor	tindrà	unes	mesures	d’1,7	×	1,6		

metres	i	les	escales	oferiran	una	amplada	lliure	de	pas	de	1,80	metres	complint	amb	la	

normativa	vigent	i	permetent	un	encreuament	fàcil	de	dues	persones.	

4.5.3.	 Tipologia	estructural	

El	 condicionant	 de	 gàlib	 per	 permetre	 el	 pas	 d’embarcacions	 ha	 decantat	 la	

tipologia	 estructural	 cap	 a	 una	 de	 sustentació	 superior	 per	 tal	 de	 reduir	 l’estructura	
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per	sota	 la	cota	de	pas	dels	vianants.	Així	doncs	s’ha	optat	per	utilitzar	una	tipologia	

estructural	constituïda	mitjançant	dos	plans	d’una	gelosia	metàl·lica	dissenyada	segons	

la	 tipologia	 Warren	 i	 units	 per	 travesses	 i	 diagonals	 rigiditzadores.	 L’estructura	

metàl·lica	 estarà	 conformada	 per	 perfils	 laminats	 en	 calent	 d’acer	 S	 275	 J2	 G3	 de	

diferents	 seccions	 i	 disposarà	 de	 cordons,	 tant	 superiors	 com	 inferiors,	 travesses	

inferiors	 i	 superiors,	 diagonals	 de	 la	 gelosia	 i	 diagonals	 rigiditzadores	 inferiors	 i	

superiors.		

Els	cordons	inferiors	i	superiors	seran	perfils	de	seccions	rectangulars	del	tipus		

tub	360×180×35	i	tindran	unes	longitud	de	60	metres	i	56	metres	respectivament.	Les	

diagonals	de	la	gelosia	seran	perfils	de	seccions	quadrades	del	tipus	tub	180×180×35	i	

es	 situaran	 entre	 els	 cordons	 inferiors	 i	 superiors	 formant	 triangles	 equilàters	 de	 4	

metres	 de	 costat.	 Les	 travesses	 inferiors	 (IPE	 330)	 i	 les	 travesses	 superiors	 (tub	

90×90×10)	 es	 col·locaran	 cada	 4	 metres	 entre	 els	 cordons	 inferiors	 i	 superiors	

respectivament.	 I	 les	 diagonals	 rigiditzadores	 inferiors	 (IPE	 180)	 i	 superiors	 (tub	

90×90×10)	serviran	per	rigiditzar	l’estructura	i	es	col·locaran	en	forma	de	creu	entre	les	

travesses	i	els	cordons,	inferiors	i	superiors,	respectivament.	

Els	 pilars	 de	 la	 passarel·la	 seran	 de	 formigó	 armat	 HA-30/B/15/IIIa	 amb	

armadures	d’acer	del	tipus	B500S.	Seran	de	secció	rectangular	de	4,56	×	1,00	metres	

amb	una	alçada	respecte	el	nivell	del	terra	de	8,365	metres	el	pilar	nord	i	8,205	metres	

el	pilar	sud.		

Pel	 que	 fa	 als	 accessos,	 aquests	 es	 resoldran	 mitjançant	 una	 estructura	

metàl·lica	constituïda	per	perfils	d’acer	S	275	J2	G3	laminats	en	calent	del	tipus	IPE330	

per	a	les	bigues	contínues	i	les	travesses	i	del	tipus	HE280B	per	als	pilars.	

Les	 cimentacions	 tant	 dels	 pilars	 de	 la	 passarel·la	 com	 dels	 accessos	 seran	

cimentacions	 profundes	 constituïdes	 per	 encepat	 i	 pilots	 de	 formigó	 armat	 HA-

30/B/15/IIa	amb	armadures	d’acer	del	tipus	B500S.	

A	l’annex	número	10	del	present	document	s’inclouen	les	característiques	dels	

materials	escollits	per	a	cada	element	així	com	les	accions	considerades	i	el	càlcul	de	

l’estructura.	
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4.5.4.	 Pavimentació	

El	paviment	de	la	passarel·la	serà	de	llistons	de	fusta	i	estarà	recolzat	sobre	les	

bigues	 de	 recolzament	 al	 paviment	 (IPE	 220),	 mentre	 que	 el	 dels	 accessos	 serà	 de	

tràmex	 antilliscant	 i	 estarà	 directament	 recolzat	 sobre	 les	 bigues	 continues	 dels	

accessos	(IPE	330).	

A	l’annex	número	11	del	present	document	es	descriuen	els	materials	amb	més	

detall	així	com	altres	acabats	de	la	passarel·la	com	són	les	baranes	i	ascensors.	

4.5.5.	 Obres	complementàries	

Tot	 i	 que	 l’objecte	 d’aquest	 projecte	 és,	 exclusivament,	 la	 construcció	 de	 la	

passarel·la	 i	 dels	 seus	 accessos,	 s’entén	 que	 l’obra	 es	 complementa	 amb	 la	

urbanització	 d’aquests	 accessos,	 sobretot	 el	 de	 l’accés	 nord	 on	 caldria	 remodelar	 el	

parc.		

A	 l’annex	número	11	del	 present	 document	 es	 descriu	 el	 conjunt	 d’accions	 a	

realitzar	en	cada	accés.	

4.6.	 Serveis	afectats	

Els	serveis	afectats	per	la	construcció	de	la	passarel·la	són	bàsicament	la	xarxa	

de	clavegueram	i	els	serveis	d’aigua	i	llum	proporcionats	pel	propi	port.	

En	 l’accés	nord	no	hi	hauria	cap	afectació	a	 la	xarxa	de	clavegueram	ja	que	 la	

ubicació	dels	accessos	i	del	pilar	nord	de	la	passarel·la	no	coincideix	amb	el	pas	de	cap	

canonada,	 però,	 en	 canvi,	 en	 l’accés	 sud,	 la	 xarxa	 de	 clavegueram	 si	 que	 es	 veuria	

afectada	per	la	construcció	dels	accessos	i	del	pilar	sud	de	la	passarel·la	ja	que	just	per	

sota	hi	ha	instal·lada	una	canonada	de	PVC	de	500	mil·límetres	de	diàmetre	de	la	xarxa	

de	clavegueram	de	Castell-Platja	d’Aro.		
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Tant	en	l’accés	nord	com	en	l’accés	sud	els	serveis	d’aigua	i	llum	proporcionats	

pel	propi	port	per	abastar	a	les	embarcacions	es	veurien	afectats.	

A	l’annex	número	7	del	present	document	es	detallen	més	els	serveis	afectats	i	

s’inclou	un	fragment	d’un	plànol	dels	serveis	públics	existents	en	 la	zona	facilitat	per	

l’Ajuntament	de	Castell-Platja	d’Aro.	

4.7.	 Expropiacions	

Com	la	construcció	de	la	passarel·la	seria	conjuntament	entre	el	propi	port	de	

Platja	d’Aro	i	les	institucions	públiques	no	caldria	l’expropiació	de	cap	finca	ja	que	tots	

els	 terrenys	 ocupats	 per	 l’execució	 de	 les	 obres	 de	 la	 passarel·la	 formarien	 part	 del	

propi	port	o	serien	de	domini	públic.	

A	l’annex	número	8	del	present	document	s’inclou	tota	la	informació	necessària	

sobre	es	terrenys	ocupats	per	a	la	realització	d’aquesta	obra.		

4.8.	 Pla	d’obra	

Les	 obres	 tindran	 una	 duració	 prevista	 de	 18	 setmanes	 a	 partir	 del	moment	

d’aprovació	del	projecte.	

A	 l’annex	 número	 15	 del	 present	 document	 es	 mostra	 un	 possible	 pla	 de	

desenvolupament	 de	 treballs,	 de	 caràcter	 indicatiu.	 Un	 cop	 adjudicada	 l’obra,	 el	

contractista	 haurà	 de	 redactar	 un	 pla	 d’obra	 completament	 detallat	 segons	 els	 seus	

recursos	i	prioritats.	

4.9.	 Estudi	de	seguretat	i	salut	

D'acord	amb	el	Reial	Decret	1627/1997,	s'ha	inclòs	en	el	projecte	un	estudi	de	

Seguretat	 i	 Salut	 que	es	 presenta	 a	 l’annex	número	19	del	 present	 document,	 i	 que	

recull	els	riscos	i	mesures	preventives	que	suposa	la	realització	de	l’obra	projectada.	
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L’estudi	consta	dels	següents	documents:	

• Memòria:	 És	 on	 es	 descriuen	 els	 procediments	 i	 equips	 	 utilitzar	 en	

relació	 als	 riscos	 d’accidents	 que	 poden	 produir-se.	 S’inclou	 també	 la	

descripció	dels	serveis	sanitaris	i	comuns	que	han	d’instal·lar-se	a	l’obra.	

• Plànols:	 És	 on	 es	 resumeixen	 gràficament	 les	 mesures	 preventives	

definides	 a	 la	 memòria	 per	 a	 una	 major	 definició	 i	 comprensió	

d’aquestes.	

• Plec	 de	 Condicions:	 És	 on	 es	 relacionen	 les	 normes	 legals	 i	

reglamentacions	aplicables	a	la	pròpia	obra.	

• Pressupost:	És	on	es	defineix	el	preu	de	les	diferents	unitats	en	matèria	

de	seguretat	i	salut	i	el	pressupost	total	de	les	mesures	preventives.	

L’import	total	corresponent	a	la	seguretat	i	salut	és	de	32.948,92	euros.		

4.10.	 Estudi	d’impacte	ambiental	

S’ha	 inclòs	a	 l’annex	número	18	del	present	document	un	estudi	de	 l’impacte	

ambiental	i	socioeconòmic	que	pot	provocar	l’obra.	En	aquest	estudi	s’identifiquen	i	es	

descriuen	 tots	 els	 possibles	 efectes	 derivats	 de	 la	 construcció	 de	 la	 passarel·la	 i	 de	

l’activitat	que	aquesta	generi	per	la	seva	utilització.	En	l’estudi	es	valoren	tots	aquests	

efectes	i	es	proposen	una	sèrie	de	mesures	correctores	si	escau.	

4.11.	 Pla	de	control	de	qualitat	

El	 contractista	 adjudicatari	 estarà	 obligat	 a	 realitzar	 totes	 les	 proves	 i	 assaigs	

per	 controlar	 la	 qualitat	 dels	materials	 i	 dels	 treballs	 que	 sol·liciti	 la	Direcció	 d’Obra	

d’acord	amb	el	Plec	de	Condicions	i	la	normativa	específica	en	cada	cas.	

L’annex	 número	 17	 del	 present	 document	 inclou	 el	 programa	 de	 control	 de	

qualitat	previst.	
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5.	 Pressupost	

Aplicant	els	preus	unitaris	que	figuren	en	els	Quadres	de	Preus	als	amidaments	

resultants,	 i	 tenint	 en	 compte	 les	 partides	 alçades,	 resulta	 el	 següent	 Pressupost	

d’Execució	Material:	

• Pressupost	d’Execució	Material:	1.277.563,98	euros.	

Incrementant	 l’anterior	 valor	 amb	els	 percentatges	 corresponents	 a	despeses	

generals,	 benefici	 industrial	 i	 l’impost	 del	 valor	 afegit	 (IVA),	 s’obté	 el	 pressupost	

d’Execució	per	Contrata:	

• Pressupost	d’Execució	per	Contrata:	1.545.852,42	euros.	

5.1.	 Revisió	de	preus	

En	 compliment	 del	 Reglament	 general	 de	 la	 Llei	 de	 contractes	 de	 les	

administracions	públiques,	aprovat	pel	Reial	Decret	1098/2001	(BOE	núm.	257,	de	26	

d’octubre	de	2001),	i	per	tractar-se	d’un	contracte	d’obra	en	què	el	termini	d’execució	

no	excedeix	a	dotze	(12)	mesos,	no	té	revisió	de	preus.	

6.	 Classificació	del	contractista	

Es	proposa	a	continuació	la	classificació	que	s’ha	d’exigir	als	Contractistes	per	a	

presentar-se	a	la	licitació	d’aquestes	obres	d’acord	amb	el	Reglament	general	de	la	Llei	

de	contractes	de	les	administracions	públiques,	aprovat	pel	Reial	Decret	1098/2001:	

• Grup	B-2	Ponts	de	formigó	armat.	 	

• Grup	B-4	Ponts	metàl·lics.	
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7.	 Declaració	d’obra	completa	

Aquest	 projecte	 constructiu	 defineix	 una	 obra	 completa,	 susceptible	 d’ésser	

donada	 a	 l’ús	 general,	 i	 comprèn	 tots	 els	 elements	 per	 a	 la	 utilització	 de	 les	 obres,	

reunint	per	tant	tot	el	que	demana	l’article	124	del	Reial	Decret	Legislatiu	2/2002	pel	

qual	s'aprova	el	text	refós	de	la	Llei	de	Contractes	de	les	Administracions	Públiques.	

8.	 Documents	que	integren	el	projecte	

DOCUMENT	NÚMERO	1:	MEMÒRIA	I	ANNEXES	

v Memòria	

v Annexes	

• Annex	Nº1	–	Raó	de	ser	

• Annex	Nº2	–	Anàlisi	d’alternatives	

• Annex	Nº3	–	Condicionants	existents	

• Annex	Nº4	–	Reportatge	fotogràfic	

• Annex	Nº5	–	Topografia	

• Annex	Nº6	–	Estudi	geotècnic	

• Annex	Nº7	–	Serveis	afectats	

• Annex	Nº8	–	Ordenació	urbanística	i	Expropiacions	

• Annex	Nº9	–	Replanteig	

• Annex	Nº10	–	Càlcul	estructural	

• Annex	Nº11	–	Acabats	

• Annex	Nº12	–	Enllumenat	

• Annex	Nº13	–	Moviment	de	terres	

• Annex	Nº14	–	Procediment	constructiu	

• Annex	Nº15	–	Pla	d’obra	
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• Annex	Nº16	–	Justificació	de	preus	

• Annex	Nº17	–	Pla	de	control	de	qualitat	

• Annex	Nº18	–	Estudi	d’impacte	ambiental	

• Annex	Nº19	–	Estudi	de	seguretat	i	salut	

	

DOCUMENT	NÚMERO	2:	PLÀNOLS	

v Situació	i	emplaçament	

• Plànol	número	1	–		Situació	–	1:500.000	

• Plànol	número	2	–	Emplaçament	–	1:25.000	

• Plànol	número	3	–	Planta	topogràfica	1/2	–	1:2.500	

• Plànol	número	4	–	Planta	topogràfica	2/2	–	1:1.000	

• Plànol	número	5	–	Replanteig	–	1:175	

v Definició	geomètrica	

• Plànol	número	6	–	Planta	passarel·la	–	1:250	

• Plànol	número	7	–	Alçat	passarel·la	–	1:250	

• Plànol	número	8	–	Perfil	accés	nord	–	1:75	

v Estructura	metàl·lica	

• Plànol	número	9	–	Definició	geomètrica	gelosia	metàl·lica	–	1:150	

• Plànol	número	10	–	Definició	geomètrica	estructura	accés	nord	–	1:75	

• Plànol	número	11	–	Definició	geomètrica	estructura	accés	sud	–	1:75	

v Seccions	transversals	

• Plànol	número	12	–	Seccions	passarel·la	–	1:25	

v Elements	estructurals	de	formigó	

• Plànol	número	13	–	Definició	geomètrica	pilar	sud	–	1:75	

• Plànol	número	14	–	Definició	geomètrica	pilar	nord	–	1:75	

• Plànol	número	15	–	Definició	armat	1/2	–	Varies	

• Plànol	número	16	–	Definició	armat	2/2	–	Varies	

v Acabats	

• Plànol	número	17	–	Acabats	i	enllumenat	–	Varies	
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v Ascensors	

• Plànol	número	18	–	Model	ascensor	Orona	3G	1010	1/4	–	1:80	

• Plànol	número	19	–	Model	ascensor	Orona	3G	1010	2/4	–	1:40	

• Plànol	número	20	–	Model	ascensor	Orona	3G	1010	3/4	–	1:20	

• Plànol	número	21	–	Model	ascensor	Orona	3G	1010	4/4	–	1:15	

v Procediment	constructiu	

• Plànol	número	22	–	Procediment	constructiu	1/3	–	1:250	

• Plànol	número	23	–	Procediment	constructiu	2/3	–	1:250	

• Plànol	número	24	–	Procediment	constructiu	3/3	–	1:250	

	

DOCUMENT	NÚMERO	3:	PLEC	DE	CONDICIONS	

v Plec	de	Condicions	General	

v Plec	de	Condicions	Particular	

	

DOCUMENT	NÚMERO	4:	PRESSUPOST	

v Amidaments	

v Quadre	de	preus	Nº1	

v Quadre	de	preus	Nº2	

v Pressupost	

• Pressupost	

• Resum	del	pressupost	

• Últim	full	
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9.	 Conclusió	

Es	 considera	 que	 s'ha	 descrit	 i	 justificat	 tècnicament	 i	 econòmicament,	 en	

aquesta	 memòria	 i	 en	 els	 seus	 respectius	 annexes,	 el	 Projecte	 constructiu	 de	 la	

passarel·la	per	a	vianants	sobre	el	port	de	Platja	d’Aro.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Barcelona,	Setembre	2017.	

Autor	del	projecte:	

	

Guillem	López	Martín.	
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