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1. ANTECEDENTS

5. EMPLAÇAMENT

L’Ajuntament de L’Escala està promovent una millora contínua del Passeig d’Empúries des del
Camí de la Font fins a Sant Martí d’Empúries, una zona d’un valor molt especial per la
presència del Museu d’Arqueologia d’Empúries, que ha de ser Patrimoni de la Humanitat i és
visitat per nombroses persones. Per aquest motiu, l’Ajuntament vol cuidar i millorar l’estètica
del passeig, la que considera que té un valor especial en aquesta zona.

L’àmbit es situa al llarg del litoral d’Empúries, des del Camí de la Font fins al poble de Sant
Martí d’Empúries.

2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

El passeig litoral comença al Camí de la Font, transcorre al costat de la Platja del Rec del Molí,
el bosc del Pedrigolet i la Platja del Portitxol abans d’arribar a l’Hostal Empúries. Seguidament,
passa pel costat de l’aparcament de les ruïnes i per davant de les ruïnes del Museu
Arqueològic d’Empúries. Passa pel Moll Grec, transcorre la Platja d’Empúries amb el parc
infantil al costat esquerre i finalment arriba a l’encreuament de Sant Martí d’Empúries. L’últim
tram de l’àmbit és el que puja la rampa cap a Sant Martí.

L’objecte d’aquesta memòria valorada és la millora del Passeig d’Empúries, des del Camí de la
Font fins a Sant Martí d’Empúries.
La necessitat d’aquesta memòria valorada neix de dos factors:
‐

El mal estat de les tanques del passeig, que ha provocat que aquestes perdin la seva
funció de protecció de la duna litoral, espai natural protegit. La tanca perimetral que
protegeix de l’accés a la zona de la duna litoral està trencada en varis punts, fet que
facilita que els vianants entrin a la duna i la deteriorin. Cal també destacar que hi ha
una necessitat de col∙locar tanques noves a les zones on encara no n’hi ha.

‐

El mal estat de les tarimes i escales d’accés a la platja de tres dels punts més
emblemàtics del passeig: les escales de la Porta de Marina, la Plaça Neàpolis i el Moll
Grec.

3. CLASSIFICACIÓ DELS TERRENYS DEL SECTOR
La totalitat dels terrenys compresos dins l’àmbit estan determinats com a sòl no urbanitzable.

4. PROMOTOR
La present memòria valorada és promoguda per:
Figura 1.

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
C/ Pintor Joan Massanet, 34
17130 L’ESCALA ‐ GIRONA
CIF: P1706800H

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

Plànol situació

5

MEMÒRIA VALORADA MILLORA MANTENIMENT DEL PASSEIG D’EMPÚRIES – T.M. L’ESCALA

Figura 2.

Emplaçament

Figura 3.
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6. ESTAT ACTUAL
Pel que fa a les tanques del passeig, actualment hi ha implantades unes tanques d’estil rústic
de fusta d’acàcia amb un travesser horitzontal superior i dos travessers en forma de creu que
van des de la part superior d’un puntal fins al terra a l’altre puntal.

Figura 5. Fotografies estat actual tanques de protecció.

Figura 4. Fotografies de la tanca actual d’estil creu rústica de fusta d’acàcia.

En aquests moments gran part de les tanques de protecció de la duna es troben en mal estat,
tot i que també n’hi ha que mantenen un estat acceptable i que es podran mantenir.
Algunes de les tanques tenen en mal estat solament un dels seus travessers. En alguns casos,
aquest senzillament no hi és o és al terra. D’altres tanques, però, estan en mal estat en la seva
totalitat, inclosos puntals. D’altra banda, algunes zones no disposen de tanca, de manera que
els vianants accedeixen a la duna.
És precís remarcar la importància de protegir les dunes amb tanques en bon estat, ja que es
tracta d’un espai natural protegit.
Tot seguit s’adjunten fotografies de l’estat actual d’algunes de les tanques de protecció en
l’àmbit del projecte.
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Pel que fa a les tarimes i escales, actualment hi trobem un fustejat format majoritàriament
per llistons i rastrells de fusta de pi tractat que han estat malmesos per l’acció del mar i de la
humitat.

A més, l’accés final de les escales a la platja està en condicions que poden posar en perill els
vianants, tenint en compte que es tracta d’un espai amb gran afluència de persones durant la
temporada d’estiu. Per la part dreta, les escales porten directament a la rocalla i per la banda
esquerra es deixa un notable desnivell entre l’últim esglaó i la sorra.

Figura 10.
Figura 7. Fotografia de fusta deteriorada a les escales de la Plaça Neàpolis.

Imatge del tram final d’accés a la platja a l’escala de la Porta de Marina.

A la Plaça Neàpolis, actualment hi trobem un fustejat en mal estat, similar a la Porta de
Marina. El tram d’accés a la sorra també està en mal estat. Per una banda, les escales del tram
final no disposen de fustejat, donant un aspecte poc integrat amb la resta de tarimes i escales.
Per altra banda, la sorra de la duna ha envaït la plataforma, dificultant el pas.

Figura 8. Fotografia de fusta deteriorada a les a les tarimes i escales del Moll Grec.

A la Porta de Marina, a més d’un fustejat deteriorat, hi trobem una caixa d’enllumenat que ha
estat afectada per la força de les onades i descol∙locada de la seva posició original.

Figura 11.

Imatge de l’estat actual del tram d’accés a la platja, Plaça Neàpolis.

El fustejat del Moll Grec es troba en el mateix estat de deteriorament ja comentat. A més, la
dutxa del costat sud no disposa de fustejat, deixant a la vista la base formigó.
El fustejat d’alguns trams de camí també es troba en mal estat.

Figura 9. Imatge de la situació de la caixa d’enllumenat existent.

En les imatges que segueixen és possible veure l’estat general de cadascun dels tres punts
d’interès.
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Figura 12.

Imatges de l’estat actual de la Porta de Marina.

Figura 14.

Figura 13.

Imatges de l’estat actual de la Plaça Neàpolis.
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7. ENDERROCS
Pel que fa a les tanques de protecció, es preveu l’enderroc de les tanques a substituir totalment per
tanques noves (determinades com a tipus 2 a l’apartat “TANQUES DE PROTECCIÓ”) i la retirada dels
travessers en mal estat de les tanques que ho requereixin.
En referència a tarimes i escales, es preveu l’enderroc de tot el fustejat existent en els tres punts on
s’actua (Porta de Marina, Plaça Neàpolis i Moll Grec), que serà substituït per nou fustejat. A més, es
preveu l’enderroc de l’últim petit tram d’escaleta de formigó que dona accés a la platja, tant a la
Porta de Marina com a la Plaça Neàpolis, per substituir‐la per accessos més segurs per als vianants.

8. TANQUES DE PROTECCIÓ
Es procedeix a la reposició dels travessers que falten a les tanques i a la substitució total de les
tanques en mal estat.

TIPUS 2: Nova tanca de fusta ACÀCIA tipus creu similar a l'existent amb puntals d’un mínim de
12cm de diàmetre i 2m d'alçada, separats 2.00m. Tres travessers, dos en creu i un
d'horitzontal, de diàmetre mínim 10cm. Unions i cargols d'acer inoxidable.
En el primer tipus, es podran aprofitar els puntals i el travesser a substituir o col∙locar de nou
sempre es pot identificar clarament, ja que està trencat, al terra o simplement, no hi és.
En el segon cas, es col∙locarà tanca nova en la seva totalitat, inclosos puntals.
Les modificacions que s’efectuaran al llarg del passeig són les següents:
Al llarg dels trams 1, 2, 3, 4, 6 i 8 s’hi farà un seguit de substitucions de tanca puntuals (ja sigui
sencera o d’un dels seus travessers). En tots els casos es tracta de longituds curtes que van de
5 a 12 metres. Cal destacar, però, que al tram 4 s’hi farà una tanca nova allà on no n’hi havia,
en una longitud de 28 metres.

Per a la millor integració estètica del passeig, es col∙locarà un tipus de tanca igual a l’actual, de fusta
d’acàcia. Es determina, però, un diàmetre mínim de 10cm pels travessers i de 12cm pels puntals per
assegurar la resistència de les tanques al llarg del temps, tenint en compte que es tracta d’una zona
litoral davant de mar i per tant molt agressiva.

El tram 11 “Sector Convent” serà objecte de canvis puntuals en el primer tancat, on també s’hi
reposarà una tanca nova per una longitud de 26 metres que ha quedat ensorrada per sorra. El
segon tancat del tram 11, que actualment només disposa d’una tanca que va pel passeig, es
tancarà de manera que es protegeixi la duna també des de la platja. Aquesta acció requerirà
d’uns 100 metres de tanca nova.

Els puntals nous tindran una longitud de 2.00 metres i seran clavats a percussió (o amb massacots de
formigó en cas d’impossibilitat de percussió) fins a una fondària d’uns 80cm, deixant a la vista els
1,20 metres restants. Aquests valors variaran segons el punt del passeig, adaptant‐se a les alçades de
les tanques ja existents.

Els trams comentats a continuació són els més pròxims al Museu d’Arqueologia d’Empúries i,
per tant, d’especial valor. Caldrà doncs tenir especial atenció en la seva estètica i canviar les
tanques antigues per noves sempre que aquestes no estiguin en perfecte estat.
El tram 12, que actualment disposa de 108 metres de tanca, es substituirà en la seva totalitat
per tanca nova i, a més, es tancarà pel costat de la platja per protegir de l’entrada a la duna,
de la mateixa manera que pel tram 11. En total, doncs, es col∙locaran 230 metres de tanca
nova en aquest tram.

Figura 15.

Perfil i alçat tanques de fusta d’acàcia a col∙locar, similars a les existents.

Es defineixen per tant dues tipologies de tanca de protecció segons el seu estat i la proposta de millora
determinada:
TIPUS 1: Substitució, o col∙locació en cas de mancança, d'un dels travessers de la tanca de fusta ACÀCIA
tipus creu existent. Diàmetre mínim 10cm. Unions i cargols amb acer inoxidable.

Els trams 13 i 15 acompanyen el passeig des de les ruïnes fins la plataforma d’accés a la Platja
d’Empúries, tancant l’accés a la duna. Paral∙lelament a aquests, el tram 14 ofereix als vianants
un camí per dins la duna amb una plataforma de fusta que impedeix malmetre‐la. Actualment,
però, aquest caminet només té tanca pel costat dret. Per tal de tancar el caminet amb tanca a
ambdós costats, es procedeix a tancar els trams 13 i 15, de manera que la duna quedi
totalment protegida. S’afegeixen a més uns metres de tanca al final del tram 14. En total, es
col∙locaran uns 930 metres de tanca nova.
El tram 16, ja més apartat de les ruïnes, consisteix en la tanca d’arribada al poble de Sant
Martí d’Empúries. Per aquest motiu, també es considera de gran valor estètic. És per això que
es procedeix a substituir tota la tanca per tanca nova, de manera que se’n col∙locaran uns 240
metres.
Per últim, al tram 17 s’hi faran només dues substitucions de travessers per longitud d’entre 5 i
9 metres.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

10

MEMÒRIA VALORADA MILLORA MANTENIMENT DEL PASSEIG D’EMPÚRIES – T.M. L’ESCALA

Els trams 5, 7, 9, 10 i 18 no seran modificats pel que fa a tanques ja que es troben en un estat
acceptable.

9. TARIMES I ESCALES
Es procedeix doncs a la substitució del fustejat de tarimes i escales en tres punts del passeig:
1. Porta de Marina: substitució de fustejat d’escala.
2. Plaça Neàpolis: substitució de fustejat d’escales, grades i tarima.

Figura 17. Detall nou esglaó escala Porta de Marina.

3. Moll Grec: substitució de fustejat de tarimes.
A mode general, s’estableix un disseny que respecta la integració estètica del passeig i
minimitza el manteniment. Es tracta de conservar l’estètica existent col∙locant sempre fusta
de pi tractada allà on la fusta serà visible i plàstic reciclat allà on no es vegi. D’aquesta manera,
mentre es manté l’estètica es minimitza la necessitat de manteniment, ja que el plàstic
reciclat se situa en els espais de més retenció d’humitat, on abans hi havia fusta que es feia
malbé molt ràpid. L’excepció seran les plataformes per dutxa, que es faran íntegrament de
plàstic reciclat amb aspecte de fusta, ja que són els punts amb més humitat i perquè
s’entenen com a element separat de les zones de pas com escales i tarimes. En tots els casos
els cargols que subjectin llistons i rastrells seran d’acer inoxidable i amb una llargada suficient
com per anclar‐se bé al formigó existent. Tenint en compte que es desconeix l’estat del
formigó amb exactitud i treballant de banda de la seguretat, es procedeix a col∙locar cargols
que es clavin 15cm al formigó (longitud 30cm).

El fustejat de les plataformes intermitges també serà substituït. Actualment, estan formades
per llistons de fusta de pi tractat col∙locats sobre rastrells del mateix material. Es procedeix a
substituir els rastrells existents per nous rastrells de plàstic reciclat de secció 7x7cm i
substituir els llistons existents per nous llistons de fusta de pi tractat de la mateixa secció
(14,5x7cm). La interdistància entre rastrells serà d’entre 60 i 75cm, tal i com és actualment.
Es preveu l’adequació de l’escaleta de formigó d’accés a la platja per tal de substituir‐la per
una de nova i més segura. L’actuació consistirà en la formació d’una base de formigó armat
anclada a la rocalla existent, amb una plataforma d’1m de llargada i 5 esglaons de 30cm de
petja i 14 de contrapetja, amb el format de fustejat ja esmentat. Se seguirà l’amplada de
520cm ja present en tota l’escala.

Tots els detalls de la col∙locació del nou fustejat estan descrits als plànols de detall de
cadascun dels punts d’actuació.
A la Porta de Marina, es procedeix a substituir tot el fustejat ja existent en l’escala.
Els esglaons estan actualment formats per 4 llistons de fusta de pi de secció 14,5x7cm, que se
substituiran per 3 llistons de fusta de pi tractat i 1 llistó de plàstic reciclat, tots de la mateixa
secció que l’existent i col∙locats segons detall.

Figura 18.

Figura 16.

Imatge de la secció esglaó existent escala Porta de Marina.

Detall secció base de formigó armat escala accés platja, Porta de Marina.

Pel que fa a la dutxa existent, se’n substituirà la base, que actualment és de fusta de pi, per
nous llistons de plàstic reciclat amb aspecte de fusta i rugositat per evitar relliscades. Els
rastrells també seran de plàstic reciclat.
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Addicionalment, es farà una petita actuació sobre la caixa d’enllumenat existent, que ha estat
afectada per les onades. Es desplaçarà una mica més amunt i se n’enderrocarà la caseta de
formigó, que serà substituïda per una de nova.
A la Plaça Neàpolis, es procedeix a la substitució de tot el fustejat existent per fustejat nou.
Els llistons nous seran de fusta de pi tractada de 14,5x7cm de secció i els rastrells de plàstic
reciclat de secció 7x7cm.
Els esglaons de les escales laterals tenen el mateix format que el descrit a la Porta de Marina i
es procedirà a fer el mateix tipus de substitució. Les grades centrals, però, constaran de 5
llistons de fusta de pi tractat amb secció 14,5x7cm i de rastrells de plàstic reciclat de secció
7x7cm amb una interdistància d’entre 60 i 75cm (tal i com és actualment, excepte pel material
plàstic reciclat).
La tarima inferior també se substituirà, amb un format similar al de les grades (llistons de
fusta de pi i rastrells de plàstic reciclat).
El tram d’accés a la platja, que com ja s’ha comentat es troba en un estat millorable, serà
objecte de diverses modificacions. En primer lloc, s’enderrocarà el formigó existent per
col∙locar una nova base de formigó armat anclada a la rocalla existent. S’habilitarà així una
base per ubicar‐hi la dutxa, que actualment es troba enmig de la sorra, i 5 esglaons que
donaran accés a la platja des de la plaça. En segon lloc, es col∙locarà fustejat de manera similar
a la resta d’escales i tarimes. A la base de la dutxa, però, s’hi col∙locarà plàstic reciclat en lloc
de fusta, pels motius ja esmentats. En tercer lloc i per evitar la invasió de sorres de la duna
sobre la plataforma, es col∙locarà un muret de contenció de fusta de pi tractat amb un sistema
de subjecció “Grey”.
La vegetació existent situada entre la tarima inferior i el pis del damunt actualment interfereix
en la vista del mar des de la plaça, de manera que es procedeix a retirar‐la i plantar‐ne de
nova. Es proposa plantar espècies aromàtiques. S’aprofitarà per fer un refí del talús.

Figura 19.

‐

Es col∙locarà una base a la dutxa del costat sud, de material plàstic reciclat d’aspecte
similar a la fusta i amb rugositat per evitar relliscades. Sense rastrells.

‐

A l’extrem nord de la tarima superior es farà una base per dutxa, amb llistons i rastrells
de material reciclat. La dutxa existent a la platja es reubicarà sobre aquesta nova base
de dutxa.

Addicionalment, es retiraran les sorres acumulades sobre la duna‐jardinera situada a la banda
nord, restaurant‐la i replantant‐hi espècies autòctones.
A més, en aquesta zona es reposarà el fustejat d’alguns punts malmesos del camí entre el
Moll Grec i la Plaça Neàpolis, que serà substituït on sigui necessari per rastrells de plàstic
reciclat i llistons de fusta de pi tractat, de les seccions esmentades.

Al Moll Grec, com en els altres dos punts, se substituirà tot el fustejat per nou fustejat amb
llistons de fusta de pi tractat i rastrells de plàstic reciclat. Per fer‐ho, es tindran en compte
certs aspectes:
‐

El fustejat de les tres entrades en forma d’escala de 5 esglaons serà substituït amb
format igual als esglaons de la Porta de Marina.

‐

Els llistons de fusta de pi de les tarimes estan disposats sobre d’uns rastrells amb una
interdistància d’entre 60 i 75cm que, alhora, estan disposats sobre unes bigues tal i
com s’indica als plànols de detall. Es procedeix a canviar els llistons per nous llistons de
fusta de pi de la mateixa secció (14,5x7cm) i els rastrells per nous rastrells de plàstic
reciclat de secció igual a l’existent, tot col∙locat en la mateixa disposició. Caldrà, a més,
retirar tota la sorra acumulada sota la tarima, que afavoreix l’acumulació d’humitat.

Fotografia de la bigueta que subjecta el rastrell, Moll Grec.
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LOT 2: TARIMES I ESCALES.

10. PRESSUPOST
Totes les partides d’obra incloses en el pressupost del present projecte inclouen la part
proporcional de costos indirectes. Aquests inclouen tots els costos que són necessaris per a
l’execució de l’obra però que no apareixen recollits en els costos directes perquè no es pot
assignar clarament a una unitat d’obra o un grup d’elles, com el personal administratiu o les
instal∙lacions provisionals, i també perquè serien difícilment facturables o certificables al
promotor, ja que representen elements que no formen part de l’obra que s’entrega.
La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels
materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. Els
esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’assajos.
El pressupost del projecte ha estat dividit en dos lots. El resum de cadascun d’ells és el
següent:

El pressupost d’execució material del LOT 2 suma la quantitat de 137.861,90 €.
Aplicant un 13 % de despeses generals i un 6 % de benefici industrial resulta un pressupost
d’execució per contracta sense IVA de 164.055,66 €.
Aplicant un 21 % de IVA resulta un pressupost d’execució per contracta amb IVA de
198.507,35 €.
LOT 2: TARIMES I ESCALES
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

137.861,90 €

13% Despeses Generals

17.922,05 €

6% Benefici Industrial

8.271,71 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

164.055,66 €

21% IVA

LOT 1: TANQUES.

34.451,69 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE + IVA

198.507,35 €

El pressupost d’execució material del LOT 1 suma la quantitat de 70.469,45 €.
Aplicant un 13 % de despeses generals i un 6 % de benefici industrial resulta un pressupost
d’execució per contracta sense IVA de 83.858,65 €.
Aplicant un 21 % de IVA resulta un pressupost d’execució per contracta amb IVA de
101.468,97 €.
LOT 1: TANQUES
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

70.469,45 €

13% Despeses Generals

9.161,03 €

6% Benefici Industrial

4.228,17 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

83.858,65 €

21% IVA

17.610,32 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE + IVA
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101.468,97 €

L’autor del Projecte
Xavier Frigola Mercader
Enginyer de Camins, Canals i Ports – Urbanista
Núm. Col∙legiat: 19.014
Girona, gener de 2019
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