PROPOSTA D'ORDRE D'ESTUDI Nº0200102
TÍTOL:

Projecte Constructiu. Accessibilitat. Aparcament, edifici de serveis i
reordenació d'accessos al Parc Natural del Cap de Creus

Clau:

PCR-19403

1.- Dades generals
Clau:
Títol abreujat:
Tipus d'estudi:

PCR-19403
Aparcament, edifici de serveis i reordenació d'accessos al Parc
Natural del Cap de Creus
Projecte Constructiu. Accessibilitat.

2.- Condicionants del plec
2.1.- Introducció
La Punta del Cap de Creus és un dels espais amb un major interès paisatgístic i geològic del massís
amb afloraments de qualitat excepcional i formes d’erosió de gran bellesa, que fan del paratge un
enclavament únic en el litoral mediterrani i, per extensió, mundial, motius pels quals va ser declarada
Reserva Natural Integral , màxima figura de protecció ambiental a Catalunya i forma part de la Xarxa
Natura 2000 (codi ES5120007).
El paratge natural, l’accessibilitat, la seva singularitat geològica i geogràfica així com la seva
proximitat a zones d’elevat atractiu turístic com Cadaqués o Portlligat, ha fet que sigui el indret més
visitat del Parc juntament amb Sant Pere de Rodes, aquesta freqüentació creixent i concentrada en
determinades èpoques de l’any ha demostrat que supera la capacitat de càrrega de l’ecosistema, i
resulta impactant pel medi.
El Parc Natural del Cap de Creus disposa des de l’any 2008 d’un programa específic d’ordenació de
la Punta de Cap de Creus, concretament les actuacions 1.3 i 1.5 prevista en el Programa d’actuacions
del Pla Especial de Protecció del medi natural i del Paisatge, es preveuen per cadascun dels àmbits
principals d’ordenació criteris i actuacions diverses sobre el model d’accessibilitat, la capacitat
d’acollida, els aparcaments, la xarxa de camins, els equipaments públics, els serveis externs, la gestió
de la natura, la vigilància, la difusió i el manteniment.
Al 2010 va finalitzar la restauració del Paratge de Tudela, on hi havia les antigues instal·lacions del
Club Med, situada uns 2 km del Far de Cap de Creus. El projecte va suposar la desconstrucció de
tota la superfície urbanitzada, la renaturalització de l’espai i l’adequació per un us públic coherent amb
l’ordenació de la Reserva Integral que contribueix al coneixement i la valorització d’aquest espai.
La visita del la Reserva natural integral de Cap de Creus passa pels dos àmbits d’interès: el Paratge
de Tudela i el Far de Cap de Creus.

2.2.- Objecte
L'objecte de la present ordre d'estudi és per la redacció del projecte constructiu de l’aparcament,
edifici de serveis i reordenació d'accessos al Parc Natural del Cap de Creus.
El projecte contemplarà dues àrees d’estacionament per als vehicles privats i autobusos dels visitants
del Cap de Creus i el control d’accessos a la reserva integral.
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Una primera actuació es situa al punt d’accés principal al Paratge de S’Alqueria al municipi de
Cadaqués, es tracta d’un aparcament per 300 vehicles, edifici de serveis i punt d’informació i control
d’accessos.
Una segona actuació es situa al tram final dels accessos al Far del Cap de Creus, es tracta d’adequar
les esplanades dels actuals aparcaments, i l’adequació ambiental i paisatgística del seu entorn
immediat.
2.3.- Definició de les obres
2.3.1.- Aparcament i edifici de serveis al paratge de S’Alqueria
El projecte constructiu contemplarà l’accessibilitat de vehicles privats, serveis i accessibilitat en
autobús des de les últimes cases del paratge de S’Alqueria, a l’inici de l’espai protegit, al costat de la
carretera d’accés al Cap de Creus, al nord de Portlligat.
Aquest aparcament ha de permetre controlar l’afluència massiva i l’estacionament desordenat que
aquesta comporta. Es tracta de posar al servei del públic un transport regular col·lectiu amb la finalitat
de protegir el Parc natural del Cap de Creus i preservar així els seus valors naturals i paisatgístics.
Aquest aparcament formarà part del pla d’accés per regular els dies de màxima afluència de Setmana
Santa, estiu i alguns ponts.
L’aparcament contemplarà un mínim de 300 places per vehicles i un mínim de 6 places per
autobusos, estarà dotat d’un punt d’informació i serveis, amb unes terrasses mirador contigües que
serveixin com a lloc de recepció, acollida i informació a grups, a més de permetre contemplar el
paisatge circumdant, així com a punt d’inici dels itineraris més bàsics en la descoberta d'aquest espai
protegit.
La superfície de l’àmbit de l’aparcament i edifici juntament amb les feixes de l’angle nord-oest ocupen
una superfície aproximada de 14.250 m2.
L’actuació inclourà els equipaments necessaris per al control d’accessos des de la carretera a
l’aparcament i el control d’accessibilitat a la reserva integral.
Dins de l’àrea es contempla una línia de mitja tensió, caldrà projectar el seu soterrament.
L’edifici de serveis i punt d’informació es preveu inicialment d’un o dos cossos en una planta i d’uns
150 m2 aproximadament, serà un edifici de baix consum energètic i baixes emissions de gasos efecte
hivernacle i integrat paisatgísticament a l’entorn del Parc Natural del Cap de Creus.
Actualment existeix un accés rodat a la part superior de la parcel.la, en terres i sense condicionar,
caldrà que el projecte contempli el seu tractament fins al punt d’informació, contemplant la possibilitat
de reduir amplades, tractar el paviment i millorar el drenatge, per evitar erosions.
L’aparcament caldrà que s’adapti al màxim a l’orografia del terreny, que treballi els materials propis de
la zona i es restauri amb arbrat d’espècies pròpies de l’entorn que permetin espais d’ombra i la
integració paisatgística de l’entorn.
El projecte haurà d’incloure:
-

-

Descripció del medi natural, concretament pel que fa a la preservació de la vegetació, del
camí històric a Cap de Creus, murs i cabanes de pedra seca i material rocós.
Descripció actual del de la parcel·la. Usos i planejament urbanístic
Soterrament de la línia elèctrica.
Geotècnia i geologia. Es realitzarà un mínim de 4 calicates mecàniques fins una profunditat
de 3 metres o fins el substrat rocós, per verificar i determinar la cota de l’esplanada de
l’aparcament i la fonamentació de l’edifici de serveis
Propostes de definició de l’aparcament i l’accessibilitat
Proposta de control d’accessos
Senyalització i panells informatiu
Proposta d’actuacions sobre l’accés rodat a l’edifici de serveis
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-

Tractament de les runes i del material petri reaprofitable
Definició de l’edifici de serveis i punt d’informació, per la seva estructura, tancaments,
condicionament interior i instal·lacions.

2.3.2.- Adequació d’ accessos al Far del Cap de Creus
Per l’adequació dels accessos al Far del Cap de Creus el projecte contemplarà l’actualització del
Projecte Bàsic i executiu d’ adequació d’ accessos al Far del Cap de Creus encarregat pel Parc
Natural del Cap de Creus, i redactat en data desembre de 2013.
L’esmentat projecte contemplava a grans trets, els següents treballs:
-

Retirada d’abocaments i terres amb pedres sobreposades a l’entorn del Far
Pavimentació dels espais que conformen l’aparcament i les àrees de gir pels vehicles i
autobusos
Proteccions i afitaments amb alineacions de fusta tractada
Adequació d’accessos i drenatges de les superfícies a pavimentar i de la carretera
Adequació dels itineraris per als caminants.
Reajust dels límits del ferm
Desmunts i terraplens
Murets de pedra seca
Revegetacions
Senyalització

El projecte actualitzat analitzarà el projecte abans esmentat i proposarà millores de conjunt, en
sintonia amb les actuacions al paratge de S’Alqueria i les instal·lacions del paratge de Tudela.
2.3.3.- Memòria Ambiental
D’acord a la resolució MAH/504/2010, de 4 de febrer, de decisió prèvia d’avaluació ambiental del
Programa específic d’ordenació de la punta del cap de Creus, als termes municipals de Cadaqués i el
Port de la Selva (exp. OTAAGI20090216) que determina que el projecte constructiu P.C.5, “Projecte
d’aparcament i centre d’interpretació de s’Alqueria”, es sotmeti al tràmit de decisió prèvia sobre
avaluació d’impacte ambiental.
El document ambiental per sotmetre’s a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental simplificada
seguint la llei 9/2018 d’avaluació ambiental, contemplarà:
a) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació de l’impacte ambiental simplificada.
b) La definició, les característiques i la ubicació del projecte.
c) Una exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de les principals raons
de la solució adoptada, tenint en compte els efectes ambientals.
d) Una avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes, acumulatius i sinèrgics del
projecte sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, el sòl, l’aire,
l’aigua, els factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials, inclòs el
patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors esmentats, durant les fases d’execució,
explotació i, si s’escau, durant la demolició o l’abandonament del projecte.
e) Les mesures que permetin prevenir, reduir i compensar i, en la mesura que sigui possible,
corregir, qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’execució del projecte.
f) La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les mesures
protectores i correctores que conté el document ambiental.
3.- Condicionants a tenir en compte
Per la realització del projecte serà necessari tenir en compte, al Parc Natural del Cap de Creus, a la
Subdirecció de Biodiversitat i Medi Natural, al Servei de Costes de la Generalitat i al Servei de Costes
i Medi Mari del Ministeri per la Transició ecològica i l’Ajuntament de Cadaqués.
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Es tindrà en compte el següents documents:
- Programa específic d’ordenació de la Punta de Cap de Creus al Parc Natural de Cap de Creus
de desembre de 2008.
- Resolució MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 20 de
juny de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge del parc natural de Cap de Creus.
- Resolució MAH/504/2010, de 4 de febrer, de decisió prèvia d’avaluació ambiental del Programa
específic d’ordenació de la punta del cap de Creus, als termes municipals de Cadaqués i el
Port de la Selva (exp. OTAAGI20090216).
- Estudi previ Aparcament per a 300 vehicles i edifici de serveis i Punt d’Informació Parc Natural
del Cap de Creus de setembre de 2016.
Projecte Bàsic i executiu d’ adequació d’ accessos al Far del Cap de Creus encarregat pel Parc
Natural del Cap de Creus, i redactat en data desembre de 2013 i la seva Memòria ambiental de data
desembre de 2013. Resolució MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del
Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del parc natural de Cap de Creus
4.- Annexos a contemplar
El Projecte constructiu es redactarà contemplant mínimament els següents annexos
Antecedents
Estudi del medi
Proposta d’actuacions i justificació de la solució final
Topografia
Moviment de terres
Ferms i paviments
Climatologia, hidrologia i drenatge
Geotècnia i geologia
Estructures i murs
Tancaments
Instal·lacions
Senyalització, abalisament i defensa de les obres
Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres
Estudi de seguretat i salut laboral
Pla de treballs
Justificació de preus
Pressupost per a coneixement de l'Administració
Estudi de gestió de residus
Control de Qualitat
Titularitats i catàlegs
Expropiacions
Reportatge fotogràfic
Memòria Ambiental
5.- Instruccions particulars i documentació
5.1.- Fases del projecte:
La direcció del Projecte haurà de posar en coneixement de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural totes aquelles modificacions que puguin alterar el contingut de l'ordre
d'estudi, en especial, haurà d'informar per a la seva aprovació de l'estat del plec en les següents
fases com a pas previ per a la seva continuació.
Fase inicial
Proposta d’actuacions
Maqueta
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5 setmanes del contracte.
14 setmanes del contracte.
18 setmanes del contracte.

5.2.- Termini de redacció:
El termini de redacció no superarà els 5 mesos
5.3.- Documentació gràfica: Annex 1
Barcelona,

Ferran Miralles i Sabadell
Director General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural
Signatura electrònica

Jaume Vicens Perpinyà
Sub-director general de
Biodiversitat i Medi Natural
Signatura electrònica
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