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1.

OBXECTO DO PROXECTO

O parque de O Castelinho no núcleo urbano Vila Nova de Cerveira e

reconvirten as instalacións existentes da rede convencional do ferrocarril,

o parque Espazo Fortaleza situado ao pé do núcleo urbano de Goián

para potenciar os servizos rexionais e de cercanías, o que redundaría

non só constitúen os principais espazos para o lecer públicos dos seus

na redución da dependencia da mobilidade privada ( nomeadamente

respectivos concellos, senón que son espazos de referencia a escala

do automóbil) e constituiría un importante avance cara modelos de

comarcal e mesmo rexional. Situados en fronte un do outro na beira do río

mobilidade máis sustentables.

Miño, no punto máis estreito do seu curso baixo, están apenas separados
por 185 metros. Comparten os privilexiados valores do espazo natural
do río e do patrimonio histórico das fortificacións defensivas dunha e
outra beira ás que están ligados, polo que, malia tratarse de realizacións
recentes son parques moi concorridos.
O estreito do río entre ámbolos dous parques constituíu historicamente
un paso do río, que está, ademais, na orixe destes dous núcleos urbanos.
Séculos atrás o río estaba atravesado neste punto por unha ponte de
barcas que conectaba o sistema de fortificacións dunha e outra beira,
e neste punto operou o transbordador ata a construción da ponte da
amizade hai apenas unha década.
A proposta consiste en unir os núcleos urbanos de Goián e Vila Nova
mediante a conexión destes dous parques públicos por medio dunha
ponte exclusivamente para peóns e bicicletas, de xeito que se poida
constituír este importante espazo público no primeiro parque urbano
transfronteirizo da Península Ibérica.

Permitiría, ademais, conectar para o tránsito de peóns e bicicletas os
roteiros que no espazo natural do Miño descorren por unha e outra beira.
O PARQUE TRANSFRONTEIRIZO CASTELINHO-FORTALEZA
A creación dun parque transfronteirizo, se cadra o primeiro desta
natureza, materializado na unión do Parque do Castelinho e do Espazo
Fortaleza pola súa conexión a través dunha ponte é un dos principais
propósitos deste proxecto. Porén, falar da creación dun parque tal vez
non sexa a definición mais correcta, xa que se trataría de dar corpo a
algo que, informalmente, xa acontece.
Estes dous espazos, localizados fronte a fronte, nas beiras do Miño,
e afastados menos 200 metros, teñen unha gran importancia na
cualificación dos espazos urbanos aos que están asociados, ao tempo
que na valorización dos espazos naturais nos que se insiren. Cada un
deles ofrece, ao tempo, as mesmas experiencias sensoriais. En ambas
marxes percíbese o outro parque como parte, mais distante, daquel no

Os núcleos urbanos de Goián e Vila Nova distan entre si menos de 2

que nos atopamos; escoitase o murmurio dos visitantes, a algazara dos

quilómetros, polo que esta ponte permitiría resolver a mobilidade entre

nenos e o chirlar dos paxaros, chéirase a marusía cando a trae o vento.

ambos núcleos a pe ou en bicicleta, evitando o uso do automóbil que

Faise, case, difícil de percibir a dificultade de traspasar aquilo que é o

hoxe resulta necesario porque a conexión se resolve a través da ponte

elemento central de ambos os dous parques: o río.

da amizade, afastada dos núcleos urbanos.

Por outro lado os habitantes de Cerveira e Tomiño viven os dous parques

A conexión proposta dos dous núcleos urbanos facilitaría aos veciños

dunha forma natural, de acordo coa función que desempeñan nas súas

de Goián o acceso ao servizo ferroviario por medio da estación de

rutinas diarias, no mesmo momento pódese atopar a un neno tomiñense

Cerveira, situada no mesmo parque de O Castelinho, o que permitiría

brincando nos xogos de auga do Castelinho, un adulto espraiado

mellorar as súas condicións de mobilidade no ámbito da área funcional

na encosta do Espazo Fortaleza a ler, ou un espontáneo partido con

de Vigo e da eurorrexión se -como neste momento están a demandar

portugueses e galegos nos campos de deportes.

o conxunto da cidadanía e as institucións de unha e outra beira- se
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Encarando esta actitude de integración que a natureza e as persoas

•

Constituír un espazo integrado para a promoción de iniciativas

naturalmente promoven, o proxecto de fusión/unión dos dous parques

conxuntas de animación cultural, baseada nos valores individuais

xorde como a oportunidade de crear un espazo verdadeiramente

ou comúns das dúas marxes do río, de educación para a cidadanía

europeo, sen fronteiras, físicas ou psicolóxicas, de respecto pola diferenza,

europea, baseada nos valores da unión, solidariedade, pluralismo,

pola liberdade e polo ambiente.

igualdade e tolerancia pola diversidade cultural; de sensibilización
sobre a protección da natureza e da biodiversidade, e de difusión

O Parque “Castelinho-Fortaleza” dará continuidade á función dos

do coñecemento sobre o río, os ecosistemas e as tradicións

seus predecesores, en canto espazo de uso colectivo, onde se

económicas e culturais asociadas.

establecen relacións humanas de socialización, de lecer, deportivas, de
coñecemento da memoria ambiental e cultural do río, nun espazo no

•

Potenciar o Aquamuseu do Rio Minho, en canto espazo de

que conxugan, de forma harmoniosa, equipamentos, infraestruturas e

promoción e divulgación do patrimonio natural e cultural asociado

valores naturais.

ao río.

A protección e valorización do espazo no que se inxire, integramente
en Rede Natura 2000, reforza a atractividade do territorio, a valorización
económica sostible dos recursos naturais, factores que contribúen ao
desenvolvemento económico local, a o fortalecemento do turismo e
consecuentemente ao aumento do emprego e competitividade do
territorio.
A creación do Parque Urbano Castelinho-Fortaleza
obxectivos:
Fomentar a identidade europea, a través do sentido de pertenza
común, de un espazo que de forma natural xa constituíu unha
unidade.
•

Contribuír á estruturación dunha rede Corredores Verdes, a nivel
transfronteirizo, por medio da creación dunha ponte para tránsito
de peóns e bicis que ligue a Ecovía Caminho do Rio (integrada na
rede de corredores verdes do Alto Minho) coas sendas de Galicia a
través da senda fluvial do río Miño;

•

Potenciar as actividades tradicionais, comúns dos dous países, como
estratexia de desenvolvemento local e fortalecemento do turismo.

Localizase en pleno estuario do Miño, ecosistema rico e variado que
constitúe, no seu conxunto, un importante espazo na conservación da
natureza e da biodiversidade e refuxio para varias especies animais,
razóns que xustificaran a sui clasificación como lugar de importancia

(Ecoparque O

Castelinho-Espazo Fortaleza) formúlase, polo tanto, cos seguintes

•

•

comunitaria (LIC 019) e Zona de Protección Especial (ZPE 001) no ámbito
da Rede Natura 2000.
Abrangue unha superficie de 25,6 hectáreas, 15 na marxe portuguesa e
10,6 na galega.
Do lado portugués o parque esténdese entre o Cais de recreo de Vila
Nova de Cerveira e o ribeiro de S. Gonçalo, estando ao leste limitado
pela liña do ferrocarril.
Do lado galego, o parque conformase na contorna do Forte de San
Lourenzo e abrangue o espazo da praia fluvial de Goián.
Entre estes dous espazos corre o río Miño.

Constituír unha porta de entrada na Rede de Corredores Verdes, a
través da Estación de tren de Vila Nova de Cerveira;
6

CONCURSO DE IDEAS PARA A SELECCIÓN DE TRES PROPOSTAS DE ESTUDO TÉCNICO PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO CONSTRUTIVO DUNHA PONTE PARA PEÓNS E BICICLETAS SOBRE O RÍO MIÑO

España - Portugal

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

2.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

O ámbito de actuación localízase no contorno do estreitamento do río na
fronte dos parques de O Casteliño e Espazo Fortaleza, entre os concellos
de Vila Nova de Cerveira e Tomiño, sobre a fronteira entre Portugal e
España.
A área proposta como área de estudio para a realización da ponte
sitúaríase concretamente entre o pé do Forte de San Lourenzo, no límite
nordeste da praia fluvial de Goián, polo lado español e o contorno do
illote do Casteliño do lado portugués. Neste punto o canle do río ten un
largo de aproximadamente 180 metros.
A situación precisa da estrutura deberá concretarse no correspondente
proxecto en función das distintas solución de integración en ambos os
dous parques, de accesos e conexión cos viarios e mesmo dos tipos
estruturais que poidan ser propostas.

ENLACES COA REDE VIARIA EXISTENTE.
A ponte deberá resolver a conexión das redes de sendas poenís e
ciclistas dunha e outra beira do río. Da banda de VN Cerveira a conexión
realizarase sobre a ecovía que descorre polo parque do CAsteliño á
beira do río, e pola outra banda resolveráse a conexión co camiño do
acceso norte ao parque e coa senda que descorre polo foso do Forte
de San Lourenzo.
Os enlaces deberán garantir o estrito cumprimento da normativa de
accesibilidade .
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3.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Para a redación dos proxectos terase en conta a normativa xeral,
sectorial e técnica de aplicación. A modo de referencia a continuación
faise unha relación básica da normativa aplicable para a redacción do
proxecto de ponte para tránsito de peóns e bicicletas sobre o río Miño.

impacto ambiental para Galicia.
•

ambientales de Galicia.
•

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se
aproba el Texto Refundido de la Lei de Contratos do Sector Público.

•

Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a contratación
de obras do Estado, aprobado polo Decreto 3854/1970 do 31 de

privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente
•

•

R.D. 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento

Lei n.º 19/2014, de 14 de abril de Bases do Ambiente

Accesibilidade
•

Ley 8/1997 de 20 de agosto de Accesibilidad y Supresión de Barreras
en la Comunidad Autónoma de

decembro.
•

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, aprova o regime jurídico da
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos projetos públicos e

Disposicións xerais
•

El Decreto 327/1991, de 20 de octubre, de evaluación de los efectos

•

Decreto 35/2000 de 28 de enero. Reglamento de desarrollo y

Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas.

ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras de

Decreto Lei n.º 18/2008 , de 29 de janeiro (Código dos Contratos

Galicia

Públicos) com as alteraçoes introduzidas pelo DL 149/2012, Lei 64-

•

Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto do regime da acessibilidade
aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública

B/2011, DL 40/2011, DL 278/2009, DL 223/2009 e a Lei 59/2008.

e edifícios habitacionais

Usos do solo

Drenaxe

•

PXOM de Tomiño (29/03/2011)

•

Plan Director Municipal de Vilanova de Cerveira (P.D.M. 02/07/2012)

•

Instrucción 5.2-IC, Drenaje Superficial

•

Regulamento do DPH aprobado por RD 849/1986 de 11 de Abril,

•

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto

modificado por RD 60/200. De 23 de Maio, modificado por RD 9/2008

Estruturas

de 11 de xaneiro.
•

Regulamento do Dominio Público Hídrico, Decreto-Lei n.º 468/71, de

•

de carretera (IAP-11), aprobada por la Orden FOM/2842/2011, de 29

5 de novembro
•

Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro sobre o DPH

•

Decreto-Lei n.º 100/2008, de 2008-06-16

Lexislación ambiental
•

Lei 21/2013 de 9 de decembro, de avaliación ambiental.

•

El Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de evaluación del

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes
de septiembre.

•

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real
Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

•

Instrucción de Acero Estructural (EAE-11), aprobada por Real Decreto
751/2011, de 27 de mayo.

•

Código Técnico de la Edificación (CTE) Documento Básico de
Seguridad Estructural en el Acero (DB SE-A).
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•

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación
(NCSR-02), aprobada por el R.D. 997/2002 de 27 de Septiembre.

•

Norma

de

Construcción

Sismorresistente:

Puentes

(NCSP-07),

aprobada por el R.D. 637/2007, de 18 de mayo.
•

Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras del Ministerio de
Fomento (3ª edición revisada 2009).

•

Nota técnica sobre los aparatos de apoyo para puentes de
carretera, publicada por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Carreteras
en el año 1995.

•

•
•

Seguridade e saúde
•

NORMA 8.1‐IC “Sobre señalización vertical”

•

NORMA 8.2‐IC “Sobre marcas viales”

•

Instrucción 8.3 IC Señalización de Obras, aprobada por Orden

construcción.
•

que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo

•

Orden Circular 304/89 del 21 de julio sobre Señalización de Obras.

•

Declaração de Retificação n.º 9-D/2003: De ter sido retificado o
Decreto Regulamentar n.º 13/2003 do Ministério das Obras Públicas,

•

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

•

Decreto-Lei

n.º

441/91:

Estabelece

o

regime

jurídico

do

enquadramento da segurança, higiene e saúde no trabalho.
•

Lei n.º 102/2009: Regime jurídico da promoção da segurança e
saúde no trabalho.

•

Decreto-Lei n.º 110/2000: Estabelece as condições de acesso e de
exercício das profissões de técnico superior de segurança e higiene

Transportes e Habitação, que altera o Regulamento de Sinalização

do trabalho e de técnico de segurança e higiene do trabalho.

do Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 1
de Outubro, publicado no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 145, de

Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero.

171.b.a del Código de la Circulación.
•

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ley 31/1995, de 8 de
noviembre.

Ministerial del 31 de agosto de 1987. Esta O.M. ha sido modificada
parcialmente por el Real Decreto 208/1989 del 3 de Febrero, por el

Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de

Sinalización
•

Portaria n.º 949-A/2006: Aprova as Regras Técnicas das Instalações
Elétricas de Baixa Tensão.

Resolução da Assembleia da República n.º 102/2010: Adoção de
medidas para reduzir os riscos sísmicos.

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real
Decreto 842/2002.

Decreto-Lei n.º 235/83: Regulamento de segurança e ações para
estruturas de edifícios e pontes

•

Enerxía Eléctrica

Decreto-Lei n.º 349-C/83: Aprova o regulamento de estruturas de
betão armado e pré-esforçado

•

26 de Junho de 2003

•

Lei n.º 42/2012: Aprova os regimes de acesso e de exercício das
10
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profissões de técnico superior de segurança no trabalho e de
técnico de segurança no trabalho.
•

Portaria n.º 178/2015: Primeira alteração à Portaria n.º 1456-A/95,
de 11 de dezembro, que regulamenta as prescrições mínimas de
colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no
trabalho.

Xestión de Residuos
•

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción de residuos de construcción y demolición.

•

Orden MAM/304/200, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.

•

Decreto-Lei n.º 46/2008: Aprova o regime da gestão de resíduos de
construção e demolição.

•

Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-C/2015: Aprova o Plano
Nacional de Gestão de Resíduos para o horizonte 2014-2020.

•

Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A: Estabelece o regime
geral de prevenção e gestão de resíduos.

Revisión de prezos
•

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba
la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas

•

Decreto-Lei n.º 6/2004: Estabelece o regime de revisão de preços
das empreitadas de obras públicas e de obras particulares e de
aquisição de bens e serviços.
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4.

CONDICIONANTES TÉCNICOS DO PROXECTO

4.1. CRITERIOS DE DESEÑO
Un dos factores críticos para a utilización dunha travesía peonil coa
extensión que neste treito fluvial sempre será necesario establecer ten que

integrada na contorna, non desentonando cos elementos do
mesmo.
•

Protección para as Aves) e proposto como LIC (Lugar de Importancia

ver co confort que proporcione: Características do pavimento, forma de

Comunitaria), está ademais incluído na rede europea de espazos

relación entre vehículos e peóns, protección contra caídas, pendentes e

naturais protexidos Natura 2000. Por iso, posúe un gran valor

súa distribución ao longo do percorrido, constitúense como características

ecolóxico e paisaxístico, que debe ser respectado, minimizando as

físicas determinantes e cuantificables da indución de confort. Existen
ademais outros factores de confort, non cuantificables, como poden
ser os relacionados coas perspectivas da paisaxe que proporciona ou

afeccións ao mesmo.
•

nas condicións de uso do parque. Deberánse garantir as condicións

contribuir de forma importante a unha travesía confortable, non so para
se transformar nun usuario moi frecuente. Por exemplo, a travesía nunha
das direccións ser só ascendente, provoca unha repulsa inmediata no
usuario desa dirección. Puntos de apoio na marxe, formalmente pouco
integrados co respectivo deseño urbano, poden transformarse en
barreiras psicolóxicas para traspasalo. Cotas elevadas sobre o plano de
auga ou sobre as marxes esixen algunha protección, mesmo visual, sobre
o entorno máis próximo.
Máis especificamente, da análise territorial e arquitectónica do contexto
no cal se insiren o Espazo Fortaleza e o Parque do Castelinho, resultan
algunhas condicionantes fortes ao establecemento dunha travesía para
peóns e bicicletas entre as dúas marxes.
Para a redacción do proxecto deberán terse en conta os seguintes

Construtivos. O proceso construtivo debe ter en conta as condicións
específicas do lugar, que cause o menor impacto posible no medio e

a presenza de “acontecementos” ao longo do percorrido, que poden
o usuario esporádico, senón tamén para aquel que ten potencial para

Ambientais. A contorna, declarado ZEPA (Zona de Especial

de navegabilidade do río durante a execución da estrutura.
•

Económicos. Trátase dun criterio de gran importancia, pero
buscando tamén un equilibrio entre economía e a singularidade da
ponte, posto que se pretende que sexa un elemento simbólico deste
espazo transfronteirizo. En todo caso deberá respectarse a limitación
orzamentaria existente.

Tipoloxía estrutural
A ponte pretende salvar unha lonxitude aproximada de 185 metros. O
proxecto deberá analizar as distintas solucións estruturais e, en razón
delas, as posibles lonxitudes de vans principais, e a disposición ou non
de pilas ou apoios intermedios, buscando un acaído compromiso entre
a satisfacción das necesidades a resolver, a minimización de afeccións
ao medio, unha acaída integración paisaxística, e o custe da estrutura.

condicionantes:
•

Funcionais. A pasarela debe ter unha localización que permita un
uso adecuado e acceso sinxelo. Tamén deberá ter unha anchura
suficiente, e estará en concordancia coas esixencias para alcanzar
a máxima comodidade dos usuarios, incluíndose os de mobilidade
reducida.

•

Estéticos. Debe ser moi coidada, pois se trata dunha zona de
gran interese ambiental e paisaxístico. Debe estar perfectamente

Largo de taboeiro. Condicións de accesibilidade.
A pasarela a proxectar pretende facilitar tanto o tránsito de persoas
como de bicicletas e outros vehículos non motorizados. Esta condición
de uso é un factor determinante á hora de definir o largo do taboleiro,
que debe determinarse conxugando a unha acaída resolución da
funcionalidade requirida co custe económico da infraestrutura, que
incrementa considerablemente co maior largo de taboleiro. Hase de
13
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buscar por tanto un compromiso adecuado entre custo e funcionalidade.
Como xa se mencionou, a contorna da pasarela, formado por Espazo
Fortaleza e o parque de O Castelinho é un lugar lúdico e de lecer, no
que levan a cabo desde os concellos importantes actos tanto sociais
como culturais. Ademais, a existencia de carreiros litorais a ambas as
marxes do río Miño, xunto coas praias fluviais existentes, fan desta zona
un lugar cun alto atractivo e unha importante densidade de uso, que se
fai notable sobre todo en épocas estivais. Semella razoable pensar que
a intensidade de uso acrecentarase aínda coa construción da ponte.
Toda vez que as vías de acceso á ponte non contan na actualidade
con diferenciación de carril-bici, a priori non se establece unha solución

GALIBO

predeterminada respecto da diferenciación ou non dos tráficos de peóns

Condicións hidrolóxico hidráulicas do río

e bicicletas (ou outros vehículos non motorizados) na sección funcional

A partir dos datos recolleitos pola estación de medida de nivel sobre

da ponte, que, en todo caso, deberá contar cun largo mínimo útil de 4

o nivel do mar N025 en Goián, proporcionados pola Confederación

metros, que permite un tránsito confortable de ambos os grupos, deixando

hidrográfica Miño-Sil, estímase un nivel para a máxima crecida ordinaria

aberta ao proxecto a posibilidade de definir un carril específico para

en 1.75 m.

bicicletas con pavimento diferenciado. Esta opción implica que deberá

Segundo se especifica no Estudo Hidráulico e Hidrolóxico que se achega

existir un entendemento mutuo entre peóns e bicicletas, respectando o
espazo para cada un cando fose necesario, ao compartir a superficie
do taboleiro. Para facilitar esta tarefa, sinalizarase convenientemente a
posibilidade de coexistencia de ambos os tráficos.

como anexo ao presente estudo, o nivel da auga para un período de
retorno de 500 anos estimouse en 4.57 m sobre o nivel do mar. Ademais,
tendo en conta ou especificado no Plan Hidrolóxico do Norte I, Norma
2.1.5.1.13 “condicións que deben cumprir as obras para construír no

O acceso á pasarela terá que ser resolto mediante ramplas, que deberán

Dominio Público Hidráulico”, o resgardo desde a superficie libre da auga

cumprir o disposto no Real Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro, Lei de

á parte inferior do taboleiro para concas maiores de 2000 Km2 será de 1.5

accesibilidade e supresión de barreiras na comunidade Autónoma de

m. Deste xeito, o gálibo mínimo a considerar a efectos do cumprimento

Galicia.

de dita normativa sería de 6.07 m de altura sobre o nivel do mar.

As ramplas, como elemento que forma parte dun itinerario peonil

Achégase en anexo un estudo previo das condicións hidrolóxico

deberán cumprir os seguintes requisitos:

hidráulicas do río neste punto como referencia para a redacción dos
anteproxectos.

Condicións de navegabilidade.
Non obstante o anterior, debe terse en consideración que o río Miño é
navegable ata Tui, ata uns 35- 40 quilómetros da desembocadura. Do
14

CONCURSO DE IDEAS PARA A SELECCIÓN DE TRES PROPOSTAS DE ESTUDO TÉCNICO PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO CONSTRUTIVO DUNHA PONTE PARA PEÓNS E BICICLETAS SOBRE O RÍO MIÑO

España - Portugal

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

mesmo xeito, as mareas fanse sentir ata uns 40 quilómetros augas arriba
e a diferenza entre pleamar e baixamar entre a desembocadura e Tui
chega a ser máis dunha hora. A pleamar adoita ter unha diferenza de 1
hora 45 minutos e a baixamar de 2 horas 50 minutos aproximadamente.
Para garantir a navegabilidade do río neste tramo, deben terse en
conta as posibles embarcacións que atravesen dita sección. A maioría
delas son pequenas embarcacións a motor, aínda que existen algunhas
embarcacións prque condicionan o gálibo da pasarela, como é o caso
do patrulleiro Rio Minho (P-370) da Marinha Portuguesa. A embarcación
de maiores dimensións é o patrulleiro da Marinha portuguesa, cunha
eslora de 22.5 metros, e unha altura sobre a lámina de auga de 9 metros.
Esta altura será a determinante á hora de deseñar a cota inferior do
taboleiro da pasarela.
O proxecto deberá garantir as anteriores condicións de navegabilidade
nunha canle de un largo mínimo de 30 metros. No resto da canle do río
deberá garantirse un gálibo mínimo de 3,5 metros, agás, de selo caso,
nas zonas dos apoios que eventualmente se dispoñan.

MATERIAIS
Os materiais a utilizar seleccionaranse en función das solucións estruturais
adoptadas e das propiedades dos mesmos. Teranse en conta diversos
factores: economía, adaptabilidade á contorna, sinxeleza ou posibilidade
de prefabricación entre outros.
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5.

CRONOGRAMA DOS TRABALLOS A REALIZAR

A continuación descríbese o proceso a seguir para o desenvolvemento
do proxecto e execución da construción da ponte, identificando de
forma desagregada os fitos significativos e as accións a desenvolner
acompañadas do correspondente cronograma dos traballos a realizar.
Os prazos definidos no cronograma constitúen unha necesaria referencia
como condicionante das solucións técnicas e constructivas que se
proxecten, que deberán ser compatibles co cumprimento dos mesmos.
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CORNOGRAMA DE ACTUACIÓNS PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA PONTE PARA PEONS E BICIS SOBRE O RÍO MIÑO (Parque Transfronteirizo O Castelinho - Fortaleza)
FASE

ACTIVIDADE

TAREFA

ANO 1
1

2

3

4

5

6

7

ANO 2
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

ANO 3
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Estudos técnicos previos
TRABALLOS PREVIOS:
CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS

PROCESO 1

SELECCION E REDACCIÓN DO ANTEPROYECTO:

Definición dos requirimentos funcionais e dimensionais.

Convocatoria do concurso de ideas
Selección de finalistas

FASE RESTRINXIDA: CONCURSO DE
ANTEPROXECTOS.
REDACCIÓN DO ANTEPROXECTO
DEFINITIVO

Levantamento topográfico e batimétrico.
Caracterización xeotécnica básica.

Preparación do concurso

FASE ABERTA DE CONCURSO:
CONCURSO DE IDEAS:

Delimitación básica de condicionantes.

Procedemento negociado

Elaboración dos Pregos de Bases
Documentación concursantes e loxística do concurso
Anuncios oficiais e difusión do concurso
Resolución de consultas dos participantes
Estudo das propostas e resolución do xurado xurado

Elaboración / presentación propostas
Selección da proposta gañadora.

Informes técnicos do anteproxecto

Revisión do anteproxecto. Informe de modificacións a
introducir no anteproxecto definitivo.

Redacción do anteproxecto

Elaboración do anteproxecto definitivo coas modificacións que
resulten dos informes técnicos

Pronunciamento da comisión internacional de
límites.

Elaboración da solicitude e documentación necesaria.
Xestión técnica ante as correspondentes administracións.

RESOLUCIÓN DAS TRAMITACIÓNS PREVIAS:

PROCESO 2

Costas

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DO
ANTEPROXECTO
(España e Portugal)

Elaboración da documentación e tramitación para
a obtención das autorizacións e informes
sectoriais do anteproxecto.

Mº de defensa
Medio Ambiente (Rede Natura)
Patrimonio
Outros
Redacción do Documento Previo Ambiental.

Avaliación de Impacto Ambiental

Tramitación ante os órganos ambientais respectivos.
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no seu caso.

Obtención das concesións administrativas sobre o
dominio público

REDACCIÓN DO PROXECTO EXECUTIVO

Elaboración da solicitude e documentación necesaria.
Tramitación ante as correspondentes administracións.

Seguimento da redacción do proxecto executivo.

Seguimento e control da redacción do proxecto executivo. Plan de
calidade para a redacción do proxecto executivo e Plan de
supervisión da calidade.

Redacción do proxecto executivo

Redacción do proxecto executivo.

EXECUCIÓN DA TRAVESSIA PEDONAL

PROCESO 3

Aprobación administrativa do proxecto executivo.
Prego de Prescricións Técnicas.

Elaboración dos documentos de licitación:
LICITACIÓN DAS OBRAS: CONCURSO
DE PROXECTO E OBRA

Pregos de Condicións Administrativas Particulares.
Elaboración da documentación para os licitadores.

Licitación das obras
Adxudicación da licitación
Execución material das obras
AT para a xestión integral das obras (PM).
EXECUCIÓN DAS OBRAS:

Dirección facultativa das obras
Vixianza ambiental das obras
Coordinación de seguridade e saúde
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6.

CONDICIONANTES ECONÓMICOS

En concordancia co proceso descrito previamente, de seguido se avalían
os custes da actuación, que constitúen un condicionante estrito para os
proxectos a redactar. As cantidades reflictidas exprésanse en termos de
“execución por contrata” (PEC) e inclúen o IVE correspondente ao tipo
actual do 21 %.
En consecuencia as obras a proxectar non poderán exceder do importe
total, en PEC, de tres millóns catrocentos mil euros (3.400.000 €), IVE
incluído.
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CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS

PROCESO 1

SELECCION E REDACCIÓN DO ANTEPROYECTO:

PREVISIÓN DE INVESTIMENTO
FASE

ACTIVIDADE

TRABALLOS PREVIOS:

Estudos técnicos previos

ORZAMENTO

Executado

FASE ABERTA DE CONCURSO:
CONCURSO DE IDEAS
FASE RESTRINXIDA:
CONCURSO DE ANTEPROXECTOS
REDACCIÓN DO ANTEPROXECTO
DEFINITIVO

Primas de participación

32.700,00 €

Informes técnicos do anteproxecto
Redacción do anteproxecto

54.450,00 €

RESOLUCIÓN DAS TRAMITACIÓNS PREVIAS

PROCESO 2

87.150,00 €

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DO
ANTEPROXECTO
(España e Portugal)

Elaboración da documentación e tramitación para
a obtención das autorizacións e informes
sectoriais do anteproxecto.

Incluído no importe do anteproxecto

Avaliación de Impacto Ambiental

Incluído no importe do anteproxecto

Obtención das concesións administrativas sobre o
dominio público
Seguimento da redacción do proxecto executivo.
REDACCIÓN DO PROXECTO EXECUTIVO

Redacción do proxecto executivo

121.000,00 €

Aprobación administrativa do proxecto executivo.
121.000,00 €

EXECUCIÓN DAS OBRAS

PROCESO 3

Elaboración dos documentos de licitación:
LICITACIÓN DAS OBRAS: CONCURSO
DE PROXECTO E OBRA

Licitación das obras
Adxudicación da licitación
Execución material das obras
AT para a xestión integral das obras (PM).

EXECUCIÓN DAS OBRAS:

Dirección facultativa das obras

3.400.000,00 €
82.280,00 €
102.850,00 €

Vixianza ambiental das obras

41.140,00 €

Coordinación de seguridade e saúde

41.140,00 €
3.667.410,00 €

TOTAL INVESTIMENTO

3.875.560,00 €
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INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL
Coa finalidade de facilitar unha acaída información para a elaboración
dos anteproxectos reálizáronse unha serie de estudos específicos previos
que se facilitan como documentación adicional para os concursantes.
Consonte coa súa finalidade os traballos e estudos realizados teñen un
carácter básico polo que deberán ser afinados e completados para a
redacción do proxecto definitivo.
A documentación adicional estará dispoñible na páxina web da
Deputación de Pontevedra. Esta documentación consta de:
•

ANEXO 1. Documentación cartográfica e fotográfica.

•

ANEXO 2. Estudo xeolóxico e xeotécnico.

•

ANEXO 3. Datos hidráulicos e hidrolóxicos.

•

ANEXO 4. Estudo sísmico.

.
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