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1.	 Introducció	

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.	

2.	 Situació	actual	

El	 port	 de	 Platja	 d’Aro,	 també	 conegut	 com	 a	 Port	 d’Aro,	 com	 hem	 dit	

anteriorment,	 és	 una	 infraestructura	 que	 avui	 en	 dia	 permet	 l’amarratge	 a	 829	

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

la	Costa	Brava	i	Platja	d’Aro	són	uns	referents	en	el	turisme	català	i	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	al	turisme	

ni	a	les	activitats	comercials	properes	al	port.		

	

IMATGE	1.	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.	

La	Costa	Brava	com	ja	s’ha	comentat	anteriorment	és	un	referent	en	el	turisme	

català	i	una	de	les	activitats	més	habituals	és	el	senderisme	pel	camí	de	ronda.	

	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.	

	

IMATGE	3.	Imatge	on	es	mostra	la	ruta	lineal	del	camí	de	ronda.	Font:	www.camideronda.com.	

	

IMATGE	2.	Imatge	on	es	mostra	el	paisatge	i	la	

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

d’Aro.	Font:	www.camideronda.com.	
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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.	

3.	 Modificacions	previstes	en	el	port	de	Platja	d’Aro	

Avui	en	dia	trobem	que	hi	ha	dos	projectes	independents	per	actualitzar	el	port	

de	 Platja	 d’Aro	 tot	 i	 que	 cap	 dels	 dos	 estan	 en	marxa	 ja	 que	 han	 rebut	 nombroses	

crítiques.	

El	 primer	 d’ells	 consisteix	 en	 una	 remodelació	 de	 les	 actuals	 instal·lacions.	

Aprofitant	que	l’any	2016	es	va	acabar	la	concessió	del	Port	d’Aro	i	que	la	Generalitat	

de	Catalunya	va	atorgar	un	nou	contracte	de	gestió	dels	serveis	a	la	UTE	formada	per	la	

concessionària	 Sierra	 Mías	 i	 el	 Club	 Nàutic	 Port	 d’Aro	 es	 va	 presentar	 un	 projecte	

d’actualització	 i	 millora	 de	 les	 instal·lacions	 per	 gestionar	 la	 nova	 concessió	 en	 les	

millors	condicions	possibles	durant	els	pròxims	25	anys.		
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Aquestes	obres,	que	es	durien	a	terme	en	temporada	baixa,	preveuen	millorar	

la	navegabilitat	en	el	canal	eliminant	alguns	punts	d’amarratge	del	costat	de	S’Agaró	ja	

que	 no	 es	 pot	 augmentar	 l’amplada	 del	 canal.	 També	 preveuen	 reduir	 el	 nombre	

d’amarratges	disponibles	de	829	a	517	ja	que	la	mànega	de	les	embarcacions	amb	el	

temps	ha	 augmentat	 i	 s’ha	de	donar	 cabuda	a	 les	noves	 tipologies	d’embarcacions	 i	

també	 atès	 que	 en	 el	 mercat	 actual	 hi	 ha	 hagut	 una	 disminució	 de	 la	 demanada	

d’amarratges	per	a	embarcacions	de	menys	de	6	metres	d’eslora.	Per	acabar	també	es	

preveu	 la	modificació	de	 la	 bocana	del	 port	 ja	 que	 actualment	no	 compleix	 al	 100%	

l’objectiu	d’evitar	l’agitació	marítima	en	el	primer	tram	i	la	millora	dels	accessos	i	vies	

de	comunicació	del	trànsit	rodat.	

	

IMATGE	6.	Imatge	on	es	mostra	la	possible	remodelació	de	la	bocana	del	port.	Font:	Google.	

Aquest	projecte	per	això	ha	rebut	nombroses	crítiques	ja	que	molts	usuaris	del	

port	es	quedarien	sense	amarratge	i	degut	a	que	la	modificació	de	la	bocana	generaria	

un	gran	impacte	mediambiental	per	a	la	zona.	
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El	 segon	 d’ells	 consisteix	 en	 una	 ampliació	 de	 l’actual	 port	 fins	 a	 la	 riera	

Riudaura	al	nord,	 la	Platja	Gran	a	 llevant	 i	 l’Avinguda	de	S’Agaró	a	ponent,	 abastant	

una	 superfície	 de	 130.000	 metres	 quadrats	 fet	 que	 suposaria	 un	 augment	 de	 350	

amarratges.	Aquesta	ampliació	també	preveu	passos	per	a	vianants	per	creuar	el	nou	

canal	del	port	i	la	riera,	un	passeig	fluvial	en	paral·lel	al	Riudaura	i	zones	d’habitatges,	

equipaments,	parcs	i	jardins	urbans,	i	600	places	d’aparcament.	

 

	

IMATGE	7.	Vista	aèria	de	la	possible	ampliació	del	port	de	Platja	d’Aro.	Font:	Google.	

4.	 Raó	de	ser	

Per	 tant,	 segons	 la	 situació	 actual	 del	 port	 de	 Platja	 d’Aro,	 seria	 molt	

convenient	la	construcció	d’un	pas	per	a	vianants	que	uneixi	els	dos	marges	del	canal	

del	port.	

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.	
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La	 construcció	 d’aquesta	 obra	 no	 afectaria	 a	 les	 possibles	 remodelacions	 i	

ampliacions	del	port,	inclús	les	milloraria,	ja	que	en	el	cas	de	la	remodelació	milloraria	

encara	més	la	comoditat	per	als	usuaris	i	potenciaria	al	port	i	en	el	cas	de	l’ampliació,	

els	vianants	i	usuaris	del	port	s’estalviarien	haver	de	fer	una	volta	encara	més	gran,	ja	

que	 aquesta	 obra	 es	 complementaria	 a	 la	 perfecció	 amb	 la	 construcció	 d’un	 pas	

subterrani	 per	 creuar	 el	 nou	 canal	 del	 port	 que	 el	 projecte	 d’ampliació	 del	 port	 té	

previst.	

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

per	als	usuaris	i	vianants	de	la	zona.	
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1.	 Introducció	

El	present	annex	té	com	a	finalitat	analitzar	les	diferents	alternatives	que	s’han	

trobat	 alhora	 de	 resoldre	 de	 la	millor	manera	 possible	 la	 projecció	 d’una	passarel·la	

per	 a	 vianants	 sobre	 el	 port	 de	 Platja	 d’Aro	 ja	 que	 la	 solució	 d’un	pas	 subterrani	 és	

inviable	degut	a	les	afectacions	que	suposaria	pel	port.	Es	tracta	de	connectar	els	dos	

marges	 del	 canal	 del	 port	 que	 estan	 separats	 una	 distància	 d’entre	 40	 i	 50	 metres	

aproximadament	depenent	de	la	zona.	

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.	

S’ha	dut	a	terme	un	anàlisi	multicriteri	en	cada	cas	d’alternatives	a	través	dels	

quals	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.	

Per	 a	 realitzar	 cada	 anàlisi	 multicriteri	 s’estableixen	 una	 sèrie	 de	 criteris	 de	

judici	als	que	se’ls	hi	adjudica	un	pes	segons	la	importància	relativa	que	tenen	dins	de	

l’elecció	 final,	 sempre	amb	 la	màxima	objectivitat	possible.	 La	descripció	dels	criteris	

escollits	en	cada	cas,	així	com	 la	de	 les	alternatives	estudiades	 i	 la	de	 la	solució	 final	

adoptada	queden	reflectides	en	aquest	annex.	

2.	 Possibles	emplaçaments	

2.1.	 Descripció	de	les	alternatives	

Les	alternatives	que	s’han	plantejat	pel	que	fa	a	 l’emplaçament	de	 la	possible	

passarel·la	són	tres:	
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2.1.1.	 Alternativa	0	

La	primera	alternativa	a	considerar	per	 resoldre	 la	necessitat	és	 l’opció	de	no	

realitzar	cap	actuació	 i	mantenir	 l’estat	actual,	alternativa	que	es	coneix	amb	el	nom	

d’alternativa	0.	

Amb	aquesta	opció	no	es	 resol	el	problema	esmentat	anteriorment	de	poder	

creuar	el	canal	del	port	i	evitar	fer	tota	la	volta	per	arribar	a	l’altre	costat	del	canal.	

Així	 doncs,	 enfront	 de	 l’existència	 d’un	 problema,	 la	 no	 realització	 d’una	

actuació	 no	 el	 resol	 i,	 per	 tant,	 és	 necessari	 estudiar	 unes	 altres	 alternatives	 que	

produeixin	alguna	millora	en	la	zona.	

2.1.2.	 Alternativa	1	

La	segona	alternativa	que	es	proposa	és	 la	construcció	d’una	passarel·la	per	a	

vianants	bastant	a	prop	de	la	bocana	del	port	que	uneixi	els	dos	marges	del	port,	que	

corresponen	a	la	carretera	nacional	Port	d’Aro,	per	la	zona	del	carrer	Nàutic.		

	

IMATGE	1.	Imatge	aèria	del	port	de	Platja	d’Aro.	En	vermell	l’emplaçament	de	l’alternativa	1	.	

Font:	Google	Maps.	
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IMATGE	2.	Imatge	aèria	del	port	de	Platja	d’Aro.	En	vermell	l’emplaçament	de	l’alternativa	1	.	

Font:	Google	Maps.	

Aquesta	 ubicació	 seria	 molt	 adequada	 ja	 que	 el	 vianants	 s’estalviarien	 1,9	

kilòmetres,	de	mitja	uns	23	minuts	caminant,	per	creuar	a	l’altre	costat	del	port.	Si	es	

decidís	 construir	 la	 passarel·la	 en	 aquest	 emplaçament,	 aquesta	 tindria	

aproximadament	uns	50	metres	de	llum	i	hi	hauria	espai	ens	els	dos	marges	del	canal	

per	a	situar	els	accessos.		

	

IMATGE	3.	Imatge	on	es	mostra	el	recorregut	que	els	vianants	s’estalviarien	si	es	construís	la	

passarel·la	en	l’emplaçament	de	l’alternativa	2.	Font:	Google	Maps.	
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Els	principals	inconvenients	serien	que	no	es	disposaria	d’una	zona	amplia	per	a	

realitzar	les	obres	i	que	el	gàlib	de	la	passarel·la	seria	molt	gran	ja	que	quasi	totes	les	

embarcacions	haurien	de	poder	passar	per	sota,	amb	la	qual	cosa	el	gàlib	hauria	de	ser	

d’entre	15	i	20	metres	aproximadament	per	a	que	sobretot	els	velers	d’eslores	d’entre	

10	 i	 15	metres,	 que	 és	 un	 tipus	 d’embarcació	molt	 habitual	 en	 els	 ports,	 poguessin	

passar	per	sota	i,	com	a	conseqüència,	es	generaria	un	gran	impacte	visual	en	la	zona.	

Totes	 aquelles	 embarcacions	 que	 no	 poguessin	 creuar	 la	 passarel·la,	 velers	 amb	

eslores	 superiors	 a	 15	 metres	 aproximadament,	 s’haurien	 de	 reubicar	 abans	 de	 la	

passarel·la	i	amb	el	projecte	d’ampliació	del	port,	l’espai	situat	abans	de	la	passarel·la	

seria	 un	 espai	molt	 just	 per	 reubicar	 tots	 aquells	 possibles	 velers	 que	 no	 poguessin	

creuar	la	passarel·la	per	sota.	

En	 aquest	 emplaçament	 es	 podria	 optar	 per	 la	 construcció	 d’una	 passarel·la	

llevadissa	 de	 gàlib	 d’entre	 6	 i	 8	 metres	 però	 no	 s’ha	 considerat	 convenient	 ja	 que	

s’hauria	 d’estar	 elevant	 contínuament	 per	 deixar	 pas	 a	 les	 embarcacions	 que	 no	

poguessin	passar	per	sota,	que	serien	sobretot	velers	d’eslora	superior	a	8	metres	que	

és	un	tipus	d’embarcació	molt	abundant	en	els	ports.	

	

IMATGE	4.	Passarel·la	sobre	el	port	del	Fòrum	de	17	metres	de	gàlib.	Font:	Google.	
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2.1.3.	 Alternativa	2	

La	tercera	alternativa	que	es	proposa	és	 la	construcció	d’una	passarel·la	per	a	

vianants	més	allunyada	de	la	bocana	del	port,	més	o	menys	per	la	meitat	del	port,	que	

uneixi	 els	 dos	marges	del	 canal,	 que	 corresponen	a	 la	 carretera	nacional	 Port	d’Aro,	

per	la	zona	del	parc	que	es	troba	al	final	de	l’Avinguda	Catalans	Universals.	

	

IMATGE	5.	Imatge	aèria	del	port	de	Platja	d’Aro.	En	vermell	l’emplaçament	de	l’alternativa	2	.	

Font:	Google	Maps.	

	

IMATGE	6.	Imatge	aèria	del	port	de	Platja	d’Aro.	En	vermell	l’emplaçament	de	l’alternativa	2	.	

Font:	Google	Maps.	
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Aquesta	ubicació	seria	menys	adequada	que	l’anterior	pel	que	fa	a	la	distància	i	

temps	que	els	vianants	s’estalviarien	en	creuar	el	port	ja	que	en	aquest	cas	el	vianants	

s’estalviarien	 1,0	 kilòmetre	 de	 recorregut,	 de	 mitja	 uns	 12	 minuts	 caminant.	 Si	 es	

decidís	 construir	 la	 passarel·la	 en	 aquest	 emplaçament,	 aquesta	 tindria	

aproximadament	uns	60	metres	de	llum	i	hi	hauria	espai	ens	els	dos	marges	del	canal	

per	a	situar	els	accessos.		

	

IMATGE	7.	Imatge	on	es	mostra	el	recorregut	que	els	vianants	s’estalviarien	si	es	construís	la	

passarel·la	en	l’emplaçament	de	l’alternativa	3.	Font:	Google	Maps.	

Els	 principals	 avantatges	 d’aquest	 emplaçament	 serien	 que	 es	 tindria	 espai	

suficient	en	el	parc	situat	en	el	marge	nord	del	canal	per	a	realitzar	les	obres	i	que	el	

gàlib	de	la	passarel·la	no	generaria	un	gran	impacte	visual	en	la	zona	ja	que	podria	ser	

d’entre	8	i	10	metres.	Amb	aquest	gàlib	moltes	embarcacions,	totes	les	embarcacions	a	

motor	 i	 petits	 velers,	 podrien	 creuar	 la	 passarel·la	 per	 sota	 i	 totes	 aquelles	

embarcacions	que	no	poguessin	creuar-la,	degut	a	la	seva	alçada,	es	podrien	reubicar	

en	 els	 amarratges	 anteriors	 a	 la	 passarel·la	 sense	 la	 necessitat	 de	 fer	 una	 gran	

reestructuració	dels	amarratges	del	port.	Les	embarcacions	que	no	podrien	creuar	 la	

passarel·la	i	s’haurien	de	reubicar	serien	només	tots	aquells	velers	d’eslora	superior	a	

8-10	metres	que	estan	amarrats	un	cop	creuat	l’estructura.		
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Amb	 aquest	 emplaçament	 el	 possible	 projecte	 d’ampliació	 del	 port	 influiria	

positivament	ja	que	els	nous	amarratges	queden	situats	abans	de	creuar	la	passarel·la	i	

com	a	 conseqüència	 es	 podrien	utilitzar	 per	 ubicar	 aquestes	 possibles	 embarcacions	

massa	altes.	

2.2.	 Criteris	

Per	a	realitzar	aquest	estudi	d’alternatives	s’han	escollit	una	sèrie	de	criteris	o	

condicionants	segons	les	reflexions	esmentades	en	l’apartat	anterior.		

S’ha	considerat	dividir	els	criteris	en	tres	categories	diferents:	criteris	relatius	al	

cost	 i	al	benefici	econòmic,	 criteris	 relatius	a	 la	 funcionalitat	pels	vianants,	pel	port	 i	

per	dur	a	terme	l’obra,	i	criteris	relatius	a	l’impacte	visual	i	ambiental.	

2.2.1.	 Criteris	econòmics	

Ø Cost	 de	 construcció:	 Valora	 el	 cost	 total	 de	 la	 construcció	 de	 la	

passarel·la.		

Ø Cost	 de	 manteniment:	 Valora	 el	 cost	 de	 mantenir	 l’estructura	 en	

condicions	òptimes	per	al	seu	ús.	

Ø Ingressos	 indirectes:	 Estima	 els	 beneficis	 econòmics	 que	 es	 poden	

treure	 de	millorar	 l’accessibilitat	 dins	 del	 port	 i	 al	 club	 nàutic.	 És	 una	

obra	que	no	generaria	 ingressos	directes	però	que	podria	promoure	el	

turisme	i	com	a	conseqüència	l’activitat	comercial	del	port	i	de	la	zona.	

2.2.2.	 Criteris	de	funcionalitat	

Ø Reducció	del	recorregut:	Valora	la	reducció	del	recorregut	dels	vianants	

en	creuar	el	port.		

Ø Reubicació	 d’embarcacions:	 Valora	 la	 quantitat	 d’embarcacions	 que	

s’haurien	 de	 reubicar	 ja	 que	 no	 podrien	 creuar	 la	 passarel·la	 per	 sota	

per	problemes	de	gàlib	i	l’espai	disponible	per	a	reubicar-les.		
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Ø Molèsties	durant	 la	 construcció:	Valora	 les	molèsties	que	generaria	 la	

construcció	 de	 l’obra	 tant	 pels	 usuaris	 del	 port	 com	 pel	 propi	 club	

nàutic.	

Ø Disposició	dels	accessos:	Valora	l’espai	per	a	poder	ubicar	els	accessos	i	

l’afectació	 que	 aquests	 generarien	 a	 la	 circulació	 actual	 de	 vianants	 i	

vehicles.	

2.2.3.	 Criteris	d’impacte	ambiental	i	visual	

Ø Impacte	ambiental:	Avalua	l’impacte	ambiental	que	pot	generar	l’obra.	

Cap	de	les	alternatives	avaluades	suposaria	un	gran	impacte	ambiental	

ja	 que	 la	 construcció	 d’una	 passarel·la	 no	 suposaria	 una	 interferència	

amb	la	flora	i	la	fauna	de	la	zona.	El	principal	impacte	vindria	ocasionat	

per	la	pròpia	contaminació	de	les	obres.	

Ø Integració	 amb	 el	 paisatge:	 Avalua	 l’impacte	 visual	 de	 la	 construcció	

d’una	passarel·la.	En	aquest	criteri	es	té	en	compte	sobretot	l’alçada	de	

la	passarel·la	i	la	integració	amb	el	paisatge.	

2.3.	 Anàlisi	multicriteri	

A	 continuació	 s’exposa	 la	 valoració	 de	 cada	 criteri	 per	 a	 les	 diferents	

alternatives	relacionades	amb	l’emplaçament.	Les	valoracions	s’han	fet	mitjançant	una	

escala	del	0	al	10	on	el	0	correspon	a	una	situació	gens	favorable	i	el	10	a	 la	situació	

òptima.	 A	 cada	 categoria	 i	 a	 cada	 criteri	 se	 li	 ha	 donat	 un	 pes	 depenent	 de	 la	 seva	

importància.	
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Criteris	 Pes	
Alternatives	

0	 1	 2	

Econòmics	

Cost	de	construcció	 50	 10	 5	 5	

Cost	de	manteniment	 20	 10	 6	 6	

Ingressos	indirectes	 30	 0	 10	 9	

Subtotal	 30	 7	 6,7	 6,4	

De	funcionalitat	

Reducció	del	recorregut	 50	 0	 10	 8	

Reubicació	d'embarcacions	 35	 10	 3	 7	

Molèsties	durant	la	construcció	 15	 10	 4	 6	

Disposició	dels	accessos	 10	 10	 5	 7	

Subtotal	 45	 6	 7,15	 8,05	

D'impacte	

Impacte	ambiental	 25	 10	 9	 9	

Integració	amb	el	paisatge	 75	 10	 2	 7	

Subtotal	 25	 10	 3,75	 7,50	

TOTAL	 100	 7,3	 6,17	 7,42	

	

Un	 cop	 fet	 l’anàlisi	 multicriteri	 es	 pot	 observar	 clarament	 el	 resultat	 ajustat	

entre	 l’alternativa	 0	 de	 no	 realitzar	 cap	 actuació	 i	 l’alternativa	 2	 de	 construir	 una	

passarel·la	més	o	menys	per	la	meitat	del	port.	Aquest	resultat	ajustat	és	degut	a	que	

els	 únics	 punts	 a	 favor	 per	 a	 la	 construcció	 d’una	 passarel·la	 és	 la	 reducció	 del	

recorregut	 per	 als	 vianants	 i	 els	 possibles	 ingressos	 indirectes	 que	 generi	 la	 pròpia	

passarel·la,	 tot	 i	 així,	 l’alternativa	 2	 té	 una	 major	 puntuació,	 motiu	 pel	 qual	 s’ha	

realitzat	aquest	projecte.		

També	es	pot	observar	que	l’alternativa	1	de	construir	una	passarel·la	a	prop	de	

la	 bocana	 del	 port,	 que	 a	 priori	 semblava	 l’alternativa	 més	 idònia	 ja	 que	 reduïa	 al	

màxim	 el	 recorregut	 per	 creuar	 el	 port,	 queda	 totalment	 descartada,	 amb	 una	

puntuació	considerablement	més	baixa	que	 les	altres	alternatives,	degut	sobretot	als	

problemes	 que	 generaria	 amb	 la	 integració	 en	 el	 paisatge	 i	 amb	 la	 reubicació	

d’embarcacions.		
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3.	 Possibles	tipologies	estructurals	

Un	cop	decidit	que	l’alternativa	2,	és	a	dir,	la	construcció	d’una	passarel·la	per	a	

vianants	que	uneixi	els	dos	marges	del	canal	del	port	per	la	zona	del	parc	del	final	de	

l’Avinguda	Catalans	Universals,	és	la	millor	solució,	cal	definir	quin	tipus	d’estructura	es	

vol	utilitzar	valorant	els	diferents	condicionants	del	projecte.		

Els	condicionants	més	importants	alhora	d’escollir	una	tipologia	estructural	han	

estat	 el	 de	 no	 disminuir	 l’amplada	 del	 canal	 del	 port	 i	 el	 de	 no	 col·locar	 cap	 pila	

intermèdia	dins	del	canal	que	dificulti	el	pas	de	les	embarcacions.	Com	a	conseqüència	

d’aquests	condicionants	i	atès	que	la	passarel·la	tindria	uns	60	metres	de	llum,	moltes	

tipologies	 han	 quedat	 descartades	 com	 per	 exemple	 les	 estructures	 de	 formigó	

prefabricat	o	in-situ.		

Un	 altre	 condicionant	 que	 ha	 influenciat	 molt	 i	 que	 ha	 descartat	 diverses	

tipologies	estructurals	ha	estat	el	de	l’alçada	de	l’estructura.	Com	ja	s’ha	comentat,	el	

gàlib	de	la	passarel·la	hauria	de	ser	d’entre	8	i	10	metres	per	permetre	el	pas	d’algunes	

embarcacions,	però	 l’estructura,	no	hauria	de	ser	massa	alta	per	no	generar	un	gran	

impacte	 visual	 degut	 a	 la	 pròpia	 passarel·la	 i	 a	 uns	 accessos	 que	 ocupessin	 massa	

espai.	Com	a	conseqüència	d’aquest	fet,	totes	aquelles	tipologies	on	tota	l’estructura	

resistent	de	la	passarel·la	està	per	sota	el	tauler	queden	descartades	ja	que	la	cota	de	

pas	dels	vianants	 seria	massa	elevada	 i	els	accessos	haurien	de	ser	massa	grans	 i	en	

conseqüència,	es	generaria	gran	impacte	visual.	Per	tant	la	tipologia	estructural	d’una	

gelosia	per	sota	el	pas	de	vianants	queda	exclosa	i	la	d’un	arc	de	tauler	superior	també	

ja	 que	 el	 gàlib	 no	 es	 respectaria	 al	 llarg	 de	 tota	 l’amplada	 del	 canal	 i	 s’ocasionarien	

dificultats	en	la	navegació.		

Finalment,	 després	 descartar	 diverses	 tipologies	 estructurals,	 les	 alternatives	

que	complirien	amb	els	condicionants	esmentats	anteriorment	serien	les	explicades	a	

continuació.	
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3.1.	 Descripció	de	les	alternatives	

Les	 alternatives	 que	 es	 plantegen	 pel	 que	 fa	 a	 la	 tipologia	 estructural	 de	 la	

passarel·la	són	dos:	

3.1.1.	 Alternativa	A	

La	 primera	 alternativa	 que	 es	 proposa	 és	 la	 d’una	 estructura	 en	 arc	metàl·lic	

amb	tauler	intermig.	Aquesta	tipologia	estructural	respectaria	el	gàlib	en	gran	part	de	

l’amplada	del	canal	del	port	i	permetria	que	la	cota	del	tauler	no	fos	massa	alta	evitant	

així	uns	accessos	massa	grans.	

El	 principal	 avantatge	 d’aquesta	 alternativa	 seria	 l’acabat	 estètic	 de	

l’estructura,	 fet	 que	 promouria	 encara	més	 el	 turisme	de	 la	 zona	 i	 en	 conseqüència	

l’activitat	comercial.	I	com	a	major	desavantatge	estaria	l’alçada	total	de	la	passarel·la,	

ja	que	sumant	el	gàlib	i	l’alçada	de	l’arc,	que	seria	d’uns	6-8	metres,	arribaria	fins	a	uns	

18	metres	aproximament.	

	

IMATGE	8.	Passarel·la	per	sobre	el	riu	Túria,	València.	Font:	Google.	
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3.1.2.	 Alternativa	B	

La	 segona	 alternativa	 que	 es	 proposa	 és	 una	 estructura	 de	 gelosia	metàl·lica	

amb	 tauler	 inferior.	Aquesta	 tipologia	 estructural	 respectaria	 el	 gàlib	 al	 llarg	de	 tota	

l’amplada	del	canal	i	permetria	que	la	cota	del	pas	dels	vianants	no	fos	gaire	elevada	ja	

que	l’estructura	resistent	estaria	per	sobre.	

Els	 principals	 avantatges	 d’aquesta	 alternativa	 serien	 que	 és	 una	 estructura	

barata,	 senzilla	 i	 de	 fàcil	muntatge,	 fet	 que	 permetria	 reduir	molt	 les	 afectacions	 al	

usuaris	del	port	i	al	propi	club	nàutic.	El	principal	desavantatge,	però,	seria	que	l’acabat	

estètic	de	l’estructura	és	pitjor	que	el	de	l’alternativa	proposada	anteriorment.	

	

IMATGE	8.	Passarel·la	per	sobre	el	riu	Túria,	València.	Font:	Google.	

3.2.	 Criteris	

Per	a	realitzar	aquest	estudi	d’alternatives	s’han	escollit	una	sèrie	de	criteris	o	

condicionants	que	pretenen	sintetitzar	lo	exposat	en	l’apartat	anterior.		
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S’ha	considerat	dividir	els	criteris	en	tres	categories	diferents:	criteris	relatius	al	

cost	 i	 al	 benefici	 econòmic,	 criteris	 relatius	 al	 procés	 constructiu	 i	 criteris	 relatius	 a	

l’estètica.	

3.2.1.	 Criteris	econòmics	

Ø Cost	 de	 construcció:	 Valora	 el	 cost	 total	 de	 la	 construcció	 de	 la	

passarel·la.	

Ø Cost	 de	 manteniment:	 Valora	 el	 cost	 de	 mantenir	 l’estructura	 en	

condicions	òptimes	per	al	seu	ús.	Es	valora	especialment	la	necessitat	de	

dur	a	terme	tasques	de	repintat,	però	també	es	tenen	en	compte	altres	

possibles	desperfectes	deguts	a	l’ambient	marítim	i	climatologia,	i	altres	

factors	com	possibles	actes	de	vandalisme.	

Ø Ingressos	 indirectes:	 Estima	 els	 beneficis	 econòmics	 que	 generaria	 la	

passarel·la	 com	 a	 conseqüència	 de	 promoure	 el	 turisme	 i,	 per	 tant,	

l’activitat	comercial	del	port	i	de	la	zona.	

3.2.2.	 Criteris	constructius	

Ø Facilitat	de	construcció:	Valora	la	facilitat	del	muntatge	de	l’estructura.	

És	un	factor	molt	rellevant	per	reduir	costos,	temps	i	espai	necessari	per	

a	la	construcció.	

Ø Afectacions	 als	 usuaris	 del	 port:	 estima	 les	 possibles	 afectacions	 als	

usuaris	 del	 port	 i	 al	 propi	 club	 nàutic	 que	 pugui	 generar	 el	 procés	

constructiu	de	la	passarel·la.	

3.2.3.	 Criteris	d’estètica	

Ø Impacte	visual:	Valora	l’adaptació	de	la	nova	estructura	amb	el	paisatge	

de	 la	 zona.	No	es	basa	en	 l’estètica	 sinó	en	 les	pròpies	dimensions	de	

l’estructura.	
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Ø Estètica:	 Avalua	 l’aspecte	 visual	 final	 de	 l’estructura.	 L’objectiu	 del	

projecte	 no	 és	 construir	 una	 obra	 singular	 però	 la	 realització	 d’una	

passarel·la	agradable	ajuda	a	millorar	l’opinió	pública	i	el	conjunt	estètic	

de	la	zona.	

3.3.	 Anàlisi	multicriteri	

A	 continuació	 s’exposa	 la	 valoració	 de	 cada	 criteri	 per	 a	 les	 diferents	

alternatives	 relacionades	 amb	 la	 tipologia	 estructural.	 Les	 valoracions	 s’han	 fet	

mitjançant	una	escala	del	0	al	10	on	el	0	correspon	a	una	situació	gens	favorable	i	el	10	

a	la	situació	òptima.	A	cada	categoria	i	a	cada	criteri	se	li	ha	donat	un	pes	depenent	de	

la	seva	importància.	

	

Criteris	 Pes	
Alternatives	
A	 B	

Econòmics	

Cost	de	construcció	 50	 5	 7	

Cost	de	manteniment	 20	 6	 8	

Ingressos	indirectes	 30	 8	 6	

Subtotal	 30	 6,1	 6,9	

Constructius	

Facilitat	constructiva	 40	 6	 8	

Afectacions	als	usuaris	del	port	 60	 6	 7	

Subtotal	 30	 6	 7,40	

Estètics	

Impacte	visual	 60	 4	 6	

Estètica	 40	 9	 6	

Subtotal	 40	 6	 6	

TOTAL	 100	 6,03	 6,69	

	

Un	cop	fet	 l’anàlisi	multicriteri	es	pot	observar	com	els	resultats	entre	 les	dos	

alternatives	 han	 estat	 un	 altre	 cop	 molt	 ajustats,	 però,	 l’alternativa	 B	 finalment	 ha	

tingut	una	major	puntuació.	
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La	 balança	 s’ha	 decantat	 per	 la	 construcció	 d’una	 passarel·la	 en	 gelosia	

metàl·lica	 amb	 tauler	 inferior	 sobretot	 pels	 avantatges	 constructius	 i	 d’afectació	 als	

usuaris	del	port	que	aquesta	suposa	envers	a	 l’estructura	en	arc	metàl·lic.	En	termes	

econòmics	 l’alternativa	 B	 també	 surt	 vencedora	 gràcies	 a	 la	 senzillesa	 d’aquesta	

tipologia	estructural	i	en	termes	d’estètica	trobem	que	hi	ha	un	empat	tècnic	entre	les	

dos	 alternatives,	 ja	 que	 l’estructura	 en	 arc	 suposaria	 una	 obra	 de	 gran	 bellesa	 però	

també	de	 gran	 impacte	degut	 a	 la	 seva	 alçada	 i	 l’estructura	en	 gelosia	metàl·lica	no	

seria	de	tant	gran	bellesa	però	no	suposaria	gaire	impacte	visual.	

4.	 Descripció	de	la	solució	adoptada	

Un	cop	 fet	 l’anàlisi	de	 les	alternatives,	 tant	pels	possibles	emplaçaments	com	

per	les	possibles	tipologies	estructurals,	s’ha	arribat	a	la	conclusió	que	la	millor	solució	

per	 salvar	 el	 pas	 i	 creuar	 d’una	manera	 curta	 i	 còmode	el	 port	 de	Platja	 d’Aro	 és	 la	

construcció	d’una	passarel·la	en	gelosia	metàl·lica	 i	 tauler	 inferior	que	uneixi	 els	dos	

marges	 del	 canal	 del	 port	 per	 la	 zona	 del	 parc	 que	 es	 troba	 al	 final	 de	 l’Avinguda	

Catalans	 Universals.	 Aquesta	 solució	 correspondria	 a	 l’alternativa	 2	 pel	 que	 fa	 a	

l’emplaçament	i	l’alternativa	B	pel	que	a	la	tipologia	estructural.		

Aquesta	 solució	no	 redueix	 al	màxim	el	 recorregut	per	 creuar	el	 port	ni	 és	 la	

solució	més	agradable	estèticament	però	ofereix	grans	avantatges.	El	principal	d’ells	és	

que	 gràcies	 a	 la	 seva	 ubicació	 l’estructura	 pot	 tenir	 un	 gàlib	 d’entre	 8	 i	 10	metres	 i	

permetre	 que	 totes	 aquelles	 embarcacions	 que	 no	 puguin	 superar-la	 es	 puguin	

reubicar	en	els	 amarratges	anteriors	 a	 la	passarel·la	 sense	 fer	una	gran	 redistribució	

del	port.	Gràcies	a	poder	tenir	aquest	gàlib	i	a	la	tipologia	estructural,	 l’estructura	no	

seria	 massa	 alta	 i	 en	 conseqüència	 no	 tindria	 uns	 accessos	 massa	 grans,	 fets	 que	

generarien	un	gran	impacte	visual.	I	finalment	un	altre	gran	avantatge	seria	la	facilitat	

constructiva	i	la	disposició	d’un	espai	ampli	en	el	marge	nord	del	canal	per	a	realitzar	

les	 obres,	 afectant	 d’aquesta	 manera	 als	 usuaris	 del	 port	 i	 al	 club	 nàutic	 lo	 mínim	

possible.	
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Aquests	avantatges	i	tenint	en	compte	que	no	té	inconvenients	de	pes,	fan	que	

l’alternativa	2.B	sigui	la	solució	més	òptima	per	creuar	el	port	de	Platja	d’Aro.	

Els	accessos	de	la	passarel·la	serien	també	metàl·lics	i	estarien	conformats	per	

escales	 i	 un	ascensor	a	 cada	marge	del	 canal.	No	es	podrien	 incloure	 rampes	 ja	que	

l’espai	disponible	per	al	accés	sud	és	bastant	limitat	i	degut	a	l’alçada	de	la	passarel·la	

un	accés	amb	rampes	ocuparia	molt	espai.	

Pel	que	fa	a	l’amplada	de	la	passarel·la,	aquesta	tindrà	4	metres	d’amplada	útil	

per	 a	 que	 els	 vianants	 hi	 puguin	 transitar	 còmodament.	 S’ha	 decidit	 no	 col·locar	 un	

carril	bici	ja	que	no	hi	ha	cap	en	la	zona	per	donar-li	continuació	i	el	camí	de	ronda	està	

dissenyat	per	fer-lo	a	peu	ja	que	en	molts	punts	seria	perillós	anar-hi	en	bicicleta.	Els	

accessos	 tampoc	afavoririen	a	 la	 instal·lació	d’un	 carril	 bici	 ja	que	estan	 formats	per	

escales	i	un	ascensor,	amb	la	qual	cosa,	sempre	t’hauries	de	baixar	de	la	bicicleta	per	

creuar	la	passarel·la.	Per	tant,	degut	a	la	no	existència	d’un	carril	bici,	a	la	no	necessitat	

de	que	els	 ciclistes	passin	per	 la	passarel·la	 ja	que	 la	 volta	 en	bicicleta	no	 seria	 tant	

llarga	i	al	no	poder	donar	continuïtat	a	un	hipotètica	via	per	a	ciclistes	degut	al	espai	

disponible	 per	 als	 accessos,	 s’ha	 decidit	 que	 la	 passarel·la	 seria	 exclusivament	 per	 a	

vianants.	
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1.	 Introducció	

L’objectiu	 del	 present	 annex	 és	 descriure	 tots	 els	 diferents	 condicionants	

existents	que	trobem	a	la	zona	i	que	poden	influenciar	alhora	de	plantejar	la	geometria	

en	alçat	 i	planta	de	 la	passarel·la.	 Les	diferents	 construccions	existents,	 la	vegetació,	

els	amarratges,	el	gàlib,	 l’espai	disponible	per	 	als	accessos	o	 l’espai	disponible	per	a	

construir	 la	passarel·la	 i	donar	 lloc	a	 les	obres	poden	modificar	el	 traçat	del	projecte	

per	a	facilitar	el	màxim	la	construcció	i	reduir	l’impacte	social	i	ambiental.	

2.	 Condicionants	normatius		

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.		

Els	paràmetres	més	 restrictius	per	a	garantir	un	 itinerari	de	vianants	adaptat,	

escales	 adaptades	 i	 ascensors	 adaptats,	 és	 a	 dir,	 amb	 una	 bona	 accessibilitat	 per	 a	

persones	de	mobilitat	reduïda	són:		

v Itinerari	adaptat	

ü Tenir	 una	 amplada	 mínima	 de	 0,90	 metres	 i	 una	 alçada	 lliure	

d’obstacles	de	2,10	metres.	

ü En	els	canvis	de	direcció,	l’amplada	lliure	de	pas	permet	inscriure	un	

cercle	d’1,50	metres	de	diàmetre.	

ü No	incloure	cap	escala	ni	graó	aïllat.	

ü El	pendent	longitudinal	no	supera	el	8%.	

ü El	 paviment	 és	 dur,	 no	 lliscant	 i	 sense	 gruixos	 diferents	 propis	 del	

gravat	de	les	peces.	Té	un	pendent	transversal	no	superior	al	2%.	
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ü Els	elements	d’urbanització	i	de	mobiliari	que	formen	part	d’aquest	

itinerari	són	adaptats.	

	

v Escales	adaptades	

ü L’amplada	útil	de	pas	és	de	1,20	metres	com	a	mínim.	

ü Els	graons	han	de	tenir	una	entesa	mínima	de	30	centímetres	i	una	

alçada	màxima	de	16	centímetres.	

ü El	nombre	de	graons	seguits	sense	replà	intermedi	ha	de	ser	com	a	

màxim	de	12	unitats.	

ü Els	 replans	 intermedis	 han	 de	 tenir	 una	 llargada	 mínima	 de	 en	 la	

direcció	de	circulació	de	1,20	metres.	

ü L’estesa	s’ha	d’acabar	superficialment	amb	material	no	 lliscant	 i	no	

presentar	discontinuïtat	on	s’uneix	amb	l’alçaria.	

ü Les	escales	disposen	de	baranes	que	poden	ser	utilitzades	en	els	dos	

sentits	de	la	circulació.	

ü L’inic	i	el	final	d’una	escala	se	senyalitzen	amb	paviment	diferenciat	

de	la	resta	i	disposen	d’un	nivell	d’il·luminació	durant	la	nit	de	10	lux	

com	a	mínim.	

ü Els	espais	existents	sota	les	escales	han	d’estar	protegits	de	manera	

que	 evitin	 possibles	 accidents	 a	 persones	 amb	 visió	 parcial	 o	

ceguesa.	

	

v Ascensors	adaptats	

ü La	 cabina	 de	 l’ascensor	 adaptat	 té	 com	 a	 mínim	 unes	 dimensions	

d’1,40	 metres	 en	 el	 sentit	 de	 l’accés	 i	 d’1,10	 metres	 en	 el	 sentit	

perpendicular.	

ü Disposa	de	passamans	a	una	alçada	entre	0,90	metres	i	0,95	metres.	

ü Els	passamans	de	 la	cabina	tenen	un	disseny	anatòmic	que	permet	

d’adaptar	la	mà,	amb	una	secció	igual	o	funcionalment	equivalent	a	

la	d’un	tub	rodó	de	3	a	5	centímetres	de	diàmetre	i	separat,	com	a	

mínim	4	centímetres	dels	paraments	verticals.	
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ü Les	botoneres,	tant	de	cabina	com	de	replà,	s’han	de	col·locar	entre	

1,00	metres	i	1,40	metres	d’alçada	respecte	del	terra.	Les	botoneres	

han	de	tenir	la	numeració	en	Braille	o	en	relleu.	

ü Les	 portes	 de	 la	 cabina	 i	 del	 recinte	 són	 automàtiques,	 d’una	

amplada	mínima	de	0,80	metres,	i	davant	d’elles	es	pot	inscriure	un	

cercle	d’un	diàmetre	d’1,50	metres.	

ü Al	costat	de	la	porta	de	l’ascensor	i	hi	ha	cada	planta	ha	d’haver		un	

número	 en	 alt	 relleu	 que	 identifiqui	 la	 planta,	 amb	 una	 dimensió	

mínima	de	10×10	centímetres	a	una	alçada	de	d’1,40	des	del	terra.	

	

3.	 Condicionants	ambientals		

L’afectació	de	la	passarel·la	a	nivell	ambiental	serà	limitada	i	exposada	al	annex	

corresponent	d’impacte	ambiental.	La	flora	i	la	fauna	del	parc	situat	en	el	marge	nord	

del	canal	del	port	es	podrà	veure	afectada	per	la	construcció	dels	estreps	i	de	la	pròpia	

passarel·la	i	per	la	modificació	del	trajecte	de	la	carretera	Nacional	Port	d’Aro.	Per	altra	

banda,	la	flora	i	la	fauna	marina	del	propi	port	també	es	veurà	afectada	en	la	zona	de	

la	passarel·la	per	la	construcció	dels	monticles	de	terra	durant	el	procés	constructiu.	

No	s’espera	modificar	el	nivell	 freàtic	més	enllà	de	les	possibles	modificacions	

locals	 durat	 el	 període	 d’obres	 on	 es	 realitzaran	 les	 excavacions	 per	 a	 les	

fonamentacions	de	la	passarel·la.	
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4.	 Construccions	properes	

Tot	 i	 que	 serà	 inevitable	 ocupar	 alguns	 terrenys	 del	 port,	 s’ha	 buscat	 en	 tot	

moment	no	 influir	negativament	en	 l’activitat	 econòmica	 i	 comercial	del	port	 i	 de	 la	

zona.	 Com	 a	 conseqüència	 s’ha	 establert	 com	 a	 requisit	 fonamental	 no	 disminuir	

l’amplada	del	 canal	del	port,	no	eliminar	 cap	amarratge	 i	no	haver	d’enderrocar	 cap	

edifici	proper	per	dur	a	terme	les	obres.		

L’espai	 disponible	 en	 els	 laterals	 del	 canal	 del	 port	 tenen	 les	 dimensions	

suficients	per	a	construir	els	accessos.	L’accés	nord	es	construirà	entre	l’espai	destinat	

al	pas	de	vianants	i	vehicles	del	port	i	un	solar	que	actualment	és	un	parc	amb	la	qual	

cosa	s’haurà	de	redefinir	tant	el	traçat	per	al	trànsit	de	vehicles	com	el	propi	parc.	Per	

contra,	l’accés	sud	es	construirà	només	en	l’espai	destinat	al	pas	de	vehicles	i	vianants	

del	 port	 i	 com	a	 conseqüència	només	 s’haurà	de	 redefinir	 el	 traçat	per	 al	 trànsit	 de	

vehicles.	

5.	 Condicionants	de	gàlib	

El	port	de	Platja	d’Aro,	com	 ja	 s’ha	comentat	anteriorment,	avui	en	dia	 té	un	

total	de	829	amarratges	per	a	embarcacions	de	6	fins	a	25	metres	d’eslora,	tot	 i	que	

aquestes	dades	podrien	variar	ja	que	hi	ha	una	sèrie	de	projectes	de	millora	i	ampliació	

del	port.		

El	 gàlib	 de	 la	 passarel·la	 com	 s’ha	 dit	 anteriorment	 ha	 de	 ser	 d’entre	 8	 i	 10	

metres	per	a	no	generar	un	gran	impacte	visual.	Amb	aquest	gàlib,	en	el	costat	oest	de	

la	 passarel·la	 es	 podrien	 amarrar	 en	 un	 principi	 tot	 tipus	 de	motores	 i	 petits	 velers	

d’eslora	 inferior	 a	 8-10	 metres	 ja	 que	 per	 permetre	 el	 pas	 de	 velers	 d’eslores	 més	

grans,	l’alçada	de	la	passarel·la	seria	massa	gran	i	com	a	conseqüència	es	generaria	un	

gran	impacte	visual	en	la	zona.		
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Per	 tant,	 s’ha	decidit	que	el	gàlib	de	 la	passarel·la	quedi	 sobretot	condicionat	

per	l’alçada	de	l’obra	morta1	de	les	embarcacions	a	motor	que	poden	amarrar	un	cop	

creuada	la	passarel·la,	ja	que	d’aquesta	manera,	només	seran	alguns	velers	els	que	no	

podrien	creuar-la,	 fet	que	no	suposaria	una	gran	reestructuració	dels	amarratges	del	

port.	 Aquestes	 embarcacions	massa	 altes,	 que	 serien	 velers	 d’eslora	 superior	 a	 8-10	

metres,	 es	 podrien	 reubicar	 en	 els	 amarratges	 anteriors	 a	 la	 passarel·la	 canviant-los	

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.	

	

	

IMATGE	1.	Disposició	dels	diferents	tipus	d’amarratges	del	port	de	Platja	d’Aro.	Font:	

Club	Nàutic	Port	d’Aro.	

																																																								
1	Obra	morta:	Part	del	buc	d’un	vaixell	compresa	des	de	la	línia	de	flotació	fins	a	la	borda,	i	tot	
el	que	hi	ha	a	sobre	d’aquesta.	
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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,	el	gàlib	de	 l’estructura	

estarà	condicionat	per	l’alçada	de	l’obra	morta	de	les	embarcacions	a	motor	de	fins	a	

25	metres	d’eslora.	

S’ha	 fet	 un	 estudi	 de	 l’alçada	 de	 l’obra	morta	 d’aquest	 tipus	 d’embarcacions	

agafant	com	a	objecte	d’estudi	embarcacions	de	diferents	drassanes,	com	per	exemple	

Astondoa,	 Sunseeker,	 Azimut,	 Ferreti,	 Princess,	 etc.,	 i	 s’ha	 arribat	 a	 la	 conclusió	 que	

l’alçada	 de	 l’obra	 morta	 d’aquest	 tipus	 d’embarcacions	 oscil·la	 entre	 els	 8	 i	 els	 9	

metres.	Com	a	conseqüència	s’ha	decidit	que	el	gàlib	de	la	passarel·la	fos	de	10	metres	

per	 quedar-se	 del	 costat	 de	 la	 seguretat	 i	 tenir	 una	mica	 de	marge	 pel	 que	 fa	 a	 les	

antenes	 de	 les	 embarcacions,	 les	 possibles	 embarcacions	 que	 no	 s’hagin	 tingut	 en	

compte	en	l’estudi	i	l’efecte	de	les	marees,	que	en	el	Mediterrani,	al	ser	un	mar	molt	

petit	i	tancat,	són	ben	modestes	i	només	oscil·len	entre	els	10	i	els	30	centímetres.	

6.	 Condicionants	sobre	el	procés	constructiu	

El	 condicionant	més	 important	alhora	d’escollir	 el	procés	 constructiu	és	el	de	

interferir	 el	 menys	 possible	 amb	 el	 pas	 de	 les	 embarcacions	 per	 al	 canal	 del	 port.	

També	 existeix	 la	 necessitat	 de	 minimitzar	 les	 possibles	 afectacions	 que	 el	 procés	

constructiu	generi	per	als	usuaris	del	port	i	per	als	habitants	de	la	zona.	

Com	 s’explica	 en	 l’annex	 del	 procediment	 constructiu,	 annex	 número	 14	 del	

present	projecte,	 la	gelosia	metàl·lica	de	 la	passarel·la	es	dividirà	en	tres	parts	de	20	

metres	per	poder	muntar-les	a	l’obra	i	posteriorment	col·locar-les.	La	part	central	de	la	

passarel·la	i	una	de	les	dues	parts	exteriors	es	construiran	en	el	marge	nord	del	canal	

en	l’espai	del	parc	situat	al	final	de	l’avinguda	Catalans	Universals	i	la	tercera	part	del	la	

gelosia	es	construirà	en	el	marge	sud	en	l’espai	on	es	situa	la	carretera	Nacional	Port	

d’Aro	i	els	aparcaments.		
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Per	 tant	 es	 disposaran	 de	 dues	 zones	 per	 emmagatzematge	 de	 material	 i	

realització	de	diferents	activitats,	una	estarà	en	el	marge	nord	 i	estarà	composta	per	

l’espai	del	parc	situat	al	final	de	l’avinguda	Catalans	Universals	i	la	part	de	la	carretera	

Nacional	Port	d’Aro	d’aquella	zona	i	l’altre,	molt	més	petita,	es	trobarà	en	el	marge	sud	

i	 correspondrà	a	 l’espai	de	 la	 carretera	Nacional	Port	d’Aro	 i	dels	aparcaments	de	 la	

zona	sud.	Com	a	conseqüència,	al	llarg	de	tot	el	període	d’obres,	no	es	podrà	circular	

per	la	carretera	Nacional	Port	d’Aro	en	aquestes	zones	i	si	es	vol	creuar	un	d’aquests	

espais	s’haurà	de	fer	pels	carrers	de	fora	del	recinte	del	port.	

	

IMATGE	2.	Disposició	dels	espais	destinats	al	procés	constructiu.	Font:	Elaboració	

pròpia.	

Per	tal	de	col·locar	els	dos	trams	exteriors	de	20	metres	de	la	gelosia	metàl·lica	

es	construiran	dos	monticles	de	terra,	un	a	cada	marge	del	canal,	i	al	damunt	de	cada	

monticle	es	col·locarà	una	estructura	auxiliar	que	permeti	aguantar	el	pes	de	la	gelosia	

i	situar-la	a	la	cota	adequada.	Aquests	monticles	de	terra	tindran	unes	dimensions	de	
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16	×	5	metres	 amb	 una	 alçada	 de	 4,2	metres	 respecte	 el	 fons	 del	 port,	 1,2	metres	

respecte	el	 nivell	 del	mar	 i	 un	 talús	de	1:1,5.	 Com	a	 conseqüència	 les	 embarcacions	

que	 estiguin	 amarrades	 en	 aquest	 espai,	 hauran	 de	 reubicar-se	 durant	 el	 període	

d’existència	d’aquests	monticles.		

Aquests	monticles	 no	 impediran	 el	 trànsit	 d’embarcacions	 per	 la	 part	 central	

del	 canal,	 però	 només	 es	 permetrà	 el	 pas	 d’embarcacions	 d’una	 en	 una.	 Quan	 es	

col·loqui	 el	 tram	 central	 de	 la	 passarel·la	 i	 s’uneixin	 els	 tres	 trams,	 el	 trànsit	

d’embarcacions	per	aquella	zona	del	canal	quedarà	suspesa	per	temes	de	seguretat.	
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