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1 Objectius del projecte 
 

L’objectiu del present projecte és  la definició de  la passarel∙la per a vianants que passa per 

sobre  de  l’estació  de  ferrocarril  Santa  Rosa  a  Mollet  del  Vallès.  Aquesta  estructura, 

contemplada  al  POUM  vigent  i  que  s’inclou  al  Polígon  d’Actuació Urbanística  PAU  –  39  La 

Farinera, persegueix  la millora de  la mobilitat sostenible  i  la potenciació de recorreguts per a 

vianants. Es proposa també una millora dels accessos existents a l’actual estació de ferrocarril 

a causa de les greus deficiències que presenten a l’actualitat. 

En  el  desenvolupament  del  projecte  es  discutiran  diferents  alternatives.  Primerament 

s’analitzarà la disposició i orientació en planta més adequada de la passarel∙la. A continuació, 

es determina  l’amplada necessària. Finalment es discuteixen diferents tipologies estructurals. 

L’elecció de la millor de les tipologies proposades es fa mitjançant una anàlisi multicriteri, en la 

qual hi tenen cabuda criteris de molt diversa índole. 

2 Raó de ser i antecedents tècnics 
 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès és el resultat de la revisió del Pla 

General d’Ordenació Urbanística del 1982. 

Els principals punts del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que volen definir el model 

de ciutat són els següents: 

‐ La  protecció  del  territori  amb  la  classificació  de  l’espai  de  Gallecs  com  a  sòl  no 

urbanitzable. (Aquest punt ja ha estat parcialment aconseguit a dia d’avui). 

‐ Un  desenvolupament  urbanístic  sense  consum  de  nou  sòl  que  comporta  la 

rehabilitació d’edificis, la reforma dels teixits residencials existents i la reconversió dels 

teixits industrials. 

‐ Major  qualitat  de  vida  de  la  gent  amb  l’establiment  d’una  xarxa  d’espais  lliures  i 

equipaments públics ben repartida i accessible a peu. 

‐ Fomentar una mobilitat sostenible, establint una  jerarquia del viari, creant una xarxa 

d’aparcaments públics, connectant  les estacions de ferrocarril mitjançant el bus urbà, 

ampliant  les  voreres  dels  carrers  i  les  àrees  peatonals,  i  establint  una  xarxa  de 

recorreguts de vianants. 

‐ Garantir que el comerç urbà, els serveis i les activitats privades es disposen a la ciutat 

ben connectats i formant recorreguts per a vianants, establint una xarxa d’eixos cívics 

amb una correcta barreja d’usos en les plantes baixes dels edificis. 

‐ Garantir  la  cohesió  de  la  ciutat  per  mitjà  de  la  barreja  social  oferint  una  major 

diversitat d’habitatge repartida de forma homogènia per la ciutat. 

‐ Garantir que hi haurà suficient espai productiu a la ciutat (terciari, comerç i indústria) 

per  dotar‐se  dels  nous  llocs  de  treball  necessaris  per  l’increment  de  població  dels 

propers anys. 
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Aquests punts pretenen consolidar la ciutat de Mollet del Vallès com a centre territorial i urbà 

de la zona corresponent al Baix Vallès. 

Seguint el POUM vigent, hi ha un seguit d’infraestructures dins de la ciutat que han de millorar 

el  funcionament  del  teixit  urbà.  Una  d’aquestes  infraestructures  és  una  passarel∙la  per  a 

vianants sobre la línia del ferrocarril a Puigcerdà que connecti el barri de l’estació del nord amb 

el nou polígon industrial i el parc de la Creueta. 

El Polígon d’Actuació Urbanística PAU – 39 La Farinera,  inclou  la construcció de  la passarel∙la 

que ha d’unir el nou polígon  industrial de  la Farinera  i el Parc periurbà de  la Creueta amb el 

barri de l’estació del Nord per sobre de l’estació de Santa Rosa (línia de ferrocarril Barcelona – 

Puigcerdà). A  dia  d’avui  s’ha  executat  tot  el  PAU  –  39,  (quatre  parcel∙les,  espais  lliures  i  la 

vialitat), excepte  la passarel∙la de vianants prevista (a causa de  la manca de recursos fruit de 

l’actual crisi econòmica i financera). 

Així  doncs,  es  pot  concloure  que  la  construcció  de  la  passarel∙la  és  una  actuació més  del 

conjunt  d’actuacions  que  es  deriven  del  POUM  vigent  de  la  ciutat,  el  qual  té  per  objectiu 

millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Mollet del Vallès. 

D’altra banda, s’han detectat deficiències molt importants en els accessos existents a l’estació 

de  ferrocarril Santa Rosa: manca de pavimentació de bona part dels accessos, generació de 

bassals  en  episodis de pluja que  fan  infranquejable un dels principals  accessos,  il∙luminació 

insuficient en hores nocturnes, etc. En determinades circumstàncies fins  i tot pot ser perillós 

per  als  usuaris  a  causa  de  la  proximitat  amb  el  pas  a  nivell.  Per  tal  de  solucionar  aquests 

problemes es proposa una reforma dels actuals accessos a l’estació de ferrocarril Mollet Santa 

Rosa basat amb una urbanització de l’espai del voltant de l’estació. 

3 Condicionants 
 

Els principals condicionants que cal tenir en compte en el desenvolupament del projecte són 

els que es descriuen a continuació. 

3.1 Planejament urbanístic 
 

Com que  la passarel∙la per a vianants s’emmarca dins del POUM del municipi, es  tindran en 

compte els criteris establerts en ell a l’hora de projectar tant la passarel∙la com la reforma dels 

accessos existents a l’estació de ferrocarril. 

3.2 Decret 135 / 1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya 
 

Tenint en compte el “Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 

25 de novembre, de promoció de  l’accessibilitat  i  la supressió de barreres arquitectòniques,  i 

d’aprovació  del  Codi  d’accessibilitat”  del DOGC,  s’ha  dissenyat  la  passarel∙la  per  a  vianants 
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considerant  els  criteris  establerts  per  tal  d’adaptar‐la  al  pas  de  persones  amb  mobilitat 

reduïda. 

3.3 Gàlib 
 

El traçat de l’estructura supera perpendicularment la platja de vies de l’estació de ferrocarrils 

Santa Rosa de Mollet del Vallès. Per tant,  la passarel∙la haurà de deixar un espai suficient pel 

trànsit  ferroviari  inferior. Concretament, ADIF exigeix que  la distància entre  la  superfície de 

rodadura del carril i la fibra inferior de la passarel∙la existeixi un mínim de 7 m. 

4 Anàlisi d’alternatives 
 

Tot  seguit  es  resumeix  l’anàlisi  d’alternatives  que  s’ha  realitzat.  Per  a  veure’l  en  detall, 

consultar  l’annex  Anàlisi  d’Alternatives.  L’anàlisi  es  refereix  a  la  passarel∙la,  no  als  seus 

accessos. 

S’han  estudiat  tres  aspectes:  la  disposició  en  planta  de  la  passarel∙la,  l’amplada  de  la 

plataforma i, finalment, la tipologia estructural. 

4.1 Disposició en planta 

4.1.1 Disposició 1 
 

La disposició vol aprofitar  l’espai adjacent existent entre  les vivendes unifamiliars situades al 

carrer de  Joan Maragall  i  la  línia de  ferrocarril, que  consisteix en una  franja allargada d’una 

quinzena de metres d’amplada en el punt més proper a  l’aparcament de  l’estació  i que es va 

estrenyent a poc a poc a mesura que s’allunya de l’aparcament. 

 

1 Disposició 1 
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Els avantatges d’aquesta opció són els següents: 
 

‐ La disposició 1 permet aprofitar un espai que fins ara està buit i sense utilitzar. 

‐ El fet d’aprofitar l’espai adjacent a les vies permet un traçat perpendicular a la línia de 

ferrocarril. 

‐ La  disposició  1 minimitza  la mida  de  l’estructura,  i  per  tant,  els  costos  derivats  del 

volum de l’obra seran menors. 

‐ La passarel∙la es pot construir amb facilitat. 

‐ El fet d’utilitzar un espai inutilitzat fins ara permet no ocupar espai lliure del nucli urbà. 

‐ L’ impacte visual que genera el conjunt de l’estructura a l’entorn urbà és menor ja que 

la rampa d’accés i el conjunt de l’estructura queda situat darrere dels patis posteriors 

de  les cases unifamiliars del carrer de Joan Maragall. Així doncs,  l’  impacte visual des 

de la zona del carrer de Joan Maragall i del carrer Onze de setembre és menor perquè 

la  seva  presència  queda  protegida  per  les  cases  unifamiliars  del  carrer  de  Joan 

Maragall. També  l’  impacte per  les mateixes cases unifamiliars és mínim  ja que estan 

orientades justament cap a la direcció contrària. 

 
Els inconvenients d’aquesta opció són els següents: 
 

‐ Si bé l’espai existent per disposar la rampa d’accés i les escales és més que suficient, la 

rigidesa espaial és evident, ja que es tracta d’un espai llarg i estret, i no ofereix gaires 

alternatives a l’hora de plantejar la col∙locació dels diferents elements. 

‐ L’estructura queda un pensament més allunyada de l’estació respecte la disposició 2. 

‐ Cal  integrar  l’espai que ocupa  la passarel∙la amb  la resta del carrer de  Joan Maragall 

donant una solució de continuïtat, des de la passarel∙la fins a l’estació. 

La proximitat amb les vies del tren planteja certa dificultat constructiva de la rampa d’accés i 

precaucions. 

4.1.2 Disposició 2 
 

El projecte del Polígon d’Actuació Urbanística 39 (PAU La Farinera) proposa una disposició que 

aprofita  la  placeta  triangular  que  genera  la  confluència  de  carrer  de  Joan Maragall  per  un 

costat  i el carrer Onze de Setembre de  l’altre, a  la part final de  l’aparcament de  l’estació  i el 

límit de  les  cases unifamiliars del  carrer de  Joan Maragall. D’aquesta manera,  la passarel∙la 

creua la línea de ferrocarril de manera obliqua. 
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2 Disposició 2 

 
Els avantatges d’aquesta opció són els següents: 
 

‐ La  disposició  2  de  la  passarel∙la  queda  alineada  amb  el  carrer  Onze  de  setembre 

donant una solució de continuïtat. 

‐ El  punt  d’accés  a  de  la  passarel∙la  queda  lleugerament més  a  prop  de  l’estació  de 

ferrocarril en comparació a la disposició 1. 

 
Els inconvenients d’aquesta opció són els següents: 
 

‐ Pel fet de creuar de manera obliqua la  línia del ferrocarril, la passarel∙la és més llarga 

del que seria si la creués de manera perpendicular. No només provoca un augment de 

longitud de la passarel∙la, sinó de la llum total. Tot plegat implica un augment del cost 

total de l’estructura i un augment de la complexitat constructiva. 

‐ La  passarel∙la  ha  de  passar  forçosament  per  sobre  de  l’aparcament  de  l’estació  de 

ferrocarril. Això provoca una disminució de la capacitat de l’aparcament. 

‐ La Llei 2/2002 del 14 de març d’Urbanisme determina en el seu article 58.1.f que el 

sistema general d’espais lliures públics ha de complir, com a mínim, una proporció de 

20 m2  de  sòl  lliure  per  cada  100 m2  de  sostre  admès  pel  planejament  per  a  ús 

residencial (0,2 m2 d’espais lliures públics per cada metre quadrat de sostre residencial 

edificable).  Si  es  pren  com  a  referència  el  sector  central  de  la  ciutat  (les  trames 

urbanes  de  creixement  clàssic  per  alineació  de  vial),  s’obté  una  relació  de  0,12 m2 

d’espai  lliure públic / m2 de sostre  residencial edificable. Aquesta mancança dins del 

sector més  tradicional  de  la  ciutat  ha  justificat  la  delimitació  de  diversos  Polígons 

d’Actuació Urbanística  amb  l’objectiu d’obtenir nous  espais  lliures que  equilibrin  en 

certa  mesura  les  condicions  dels  barris  centrals  respecte  dels  barris  perifèrics.  La 

disposició  de  la  passarel∙la  proposada  en  el  projecte  del  PAU‐39  La  Farinera  ocupa 

l’espai  lliure  que  suposa  la  placeta  comentada  anteriorment,  situada  a  una  zona 

central de  la  ciutat,  cosa que va directament en  contra dels objectius del POUM de 
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Mollet del Vallès, que precisament pretén augmentar la superfície d’espais lliures de la 

zona central de la ciutat a causa de la mancança existent. 

‐ L’  impacte visual que genera  la passarel∙la amb aquesta disposició és elevat per dues 

causes  diferents.  La  primera  és  que  el  conjunt  de  l’estructura  (passarel∙la,  escales  i 

rampa d’accés), que ha de superar un desnivell d’uns vuit metres, queda al mig de  la 

placeta al voltant de  la qual s’hi articulen, diferents blocs de pisos. Això provoca una 

clara interrupció de la visibilitat actual que tenen aquestes edificacions així com la que 

es te és del carrer Onze de setembre i des del carrer de Joan Maragall. La segona causa 

és que el fet que la passarel∙la sigui més gran, pel fet de creuar de manera obliqua el 

ferrocarril, provoca un major impacte visual. 

La rampa d’accés presenta certes dificultats a l’hora de complir amb els criteris d’accessibilitat 

del Codi d’Accessibilitat de Catalunya (recollit en el decret 135/1995). Sense anar més lluny, la 

proposta  recollida en el projecte per al PAU – 39 La Farinera de  l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès, la rampa proposada no complia amb els criteris establerts referents al pendent màxim. 

 

4.1.3 Discussió 
 

La  disposició  2  presenta  una  sèrie  de  punts  dèbils.  Els  avantatges  que  ofereix  són  molt 

discutibles i els inconvenients són clars. 

La  disposició  2  presenta  un  accés  de  la  passarel∙la  lleugerament més  proper  a  l’estació  de 

ferrocarril que la proposta de la disposició 1. La distància entre els accessos d’una alternativa i 

l’altra és de només 30 metres. Malgrat aquesta distància – que per si sola ja és molt curta –, si 

es  comparen els  recorreguts  totals des de  l’estació  fins  a  l’extrem  final de  la passarel∙la de 

cadascuna de les alternatives, hom s’adona que les diferències són gairebé inapreciables. El fet 

que la passarel∙la corresponent a la disposició 2 sigui més llarga (a causa de la seva obliqüitat), 

fa que l’aparent avantatge que tenia per tenir un accés lleugerament més proper a l’estació de 

ferrocarril quedi en entredit: la diferència real entre els recorreguts totals de cadascuna de les 

dues disposicions és de només 7 metres. 

La  suposada  alineació  amb  el  carrer  Onze  de  Setembre  que  ofereix  la  disposició  2  queda 

alienada  del  seu  objectiu  pel  fet  que  s’hagi  de  superar  un  desnivell  de  vuit metres.  Això 

provoca que visualment no existeixi la solució de continuïtat buscada amb l’alineació en planta 

des de la perspectiva dels vianants. 

Els inconvenients que presenta la disposició 2 són molt importants: 

La proposta de  la passarel∙la de  la disposició 2, amb una  longitud  i una  llum de  la passarel∙la 

superior a la proposada a la disposició 1 provoca un augment del cost total que és superflu. 

El  fet que  la disposició 2  requereixi  l’ocupació de  la placeta  triangular, un espai  lliure públic 

d’una  zona  del municipi mancada  històricament  d’aquest  tipus  d’espai,  va  directament  en 

contra del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent a Mollet del Vallès, que precisament 

pretén  augmentar  la  superfície  d’espais  lliures  de  la  zona  central  de  la  ciutat. No  té  sentit 
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sacrificar aquest espai existint una alternativa com és la configuració que planteja la disposició 

1 que ho evita. La disposició 1 utilitza  l’espai adjacent existent entre  les vivendes unifamiliars 

situades al carrer de  Joan Maragall  i  la  línia de  ferrocarril. Consisteix en una  franja allargada 

d’una quinzena de metres d’amplada en el punt més proper a l’aparcament de l’estació i que 

es  va  estrenyent  a  poc  a  poc  a mesura  que  s’allunya  de  l’aparcament.  Aquest  espai  està 

totalment buit i inutilitzat a dia d’avui i és una bona oportunitat per aprofitar‐lo i integrar‐lo al 

barri. 

La  disposició  2  planteja  una  estructura  que  passa  per  sobre  l’aparcament  de  l’estació  de 

ferrocarril. No té perquè provocar cap dificultat tècnica, però provocaria una disminució de la 

capacitat de l’aparcament a causa de la col∙locació d’alguna pila. 

La disposició 2 de  la passarel∙la genera un  impacte visual  superior a  la disposició 1 per  tres 

motius.  El  primer motiu  és que  la passarel∙la de  la disposició  2  és de  l’ordre dels  62 m  de 

longitud,  mentre  que  la  de  la  disposició  1  és  de  només  39  metres.  Les  dimensions  de 

l’alternativa  1  doncs,  són molt més  petites.  El  segon motiu  és  que  la  proposta  2  ocupa  la 

placeta – al voltant de  la qual s’hi articulen diferents vivendes  i blocs de pisos – amb escales, 

rampa d’accés i l’extrem de la passarel∙la, superant un desnivell d’uns vuit metres. La visibilitat 

de totes aquestes vivendes així com dels usuaris del carrer Onze de setembre queda reduïda. 

El tercer motiu és que amb  la proposta de  la disposició 1,  l’  impacte visual que es genera és 

més  petit  perquè  ocupa  un  espai  un  pèl més  allunyat  i  que  visualment  queda  parcialment 

confinat segons el punt de vista, gràcies a les cases unifamiliars del carrer de Joan Maragall, les 

quals tampoc queden greument afectades ja que estan orientades en la direcció contrària. 

La  rampa  d’accés  de  la  disposició  2  presenta  certes  dificultats  a  l’hora  de  complir  amb  els 

criteris d’accessibilitat del Codi d’accessibilitat de Catalunya. Per exemple, la proposta definida 

en el projecte de l’Ajuntament de Mollet no complia amb els criteris d’accessibilitat, ja que la 

rampa d’accés projectada  tenia un pendent  superior al màxim establert per  la  llei. Aquesta 

problemàtica és inexistent si s’adopta la disposició 1. 

Els  inconvenients  de  la  disposició  1  no  són  problemàtics.  La  rigidesa  de  l’espai  (estret  i 

allargassat) implica només un projecte adequat. La integració d’aquest nou espai amb la resta 

del  carrer  de  Joan  Maragall  s’engloba  dins  d’una  reforma  urbanística  de  la  millora  dels 

accessos a l’estació de ferrocarril. 

Tenint  present  la  discussió  anterior  de  les  virtuts  i  els  inconvenients  de  les  dues  opcions 

plantejades, s’opta per escollir la disposició 1 del conjunt de l’estructura. 

 

4.2 Amplada 
 

Una  passarel∙la  amb  una  amplada  mínima  útil  de  3  metres  permet  que  es  creuin 

confortablement i amb folgança una parella amb una persona de mobilitat reduïda. 

En el cas present, tot i que no es preveu una afluència molt elevada de vianants, ja que aquest 

nou accés no és l’únic que connecta el Polígon Industrial La Farinera amb la resta de la ciutat, i 
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per  tant, no  tots els vianants que accediran al polígon ho  faran a  través de  la passarel∙la, és 

cert que sent un nou accés de  l’estació de ferrocarril, en determinades hores punta hi pugui 

haver una afluència relativament alta de vianants. 

Per tal de donar resposta a aquesta afluència en una hora punta, s’escull una amplada útil de 4 

metres. 

 

4.3 Tipologia estructural 
 

Es proposen tres alternatives diferents de passarel∙la: un arc, un pont biga metàl∙lic  i un pont 

de biga mixta. 

 

4.3.1 Alternativa 1 
 

La  primera  proposta  consisteix  en  un  pont  arc  de  taulell  inferior  de  38 metres  de  llum  i  4 

metres d’ample útil. L’amplada total del pont és de 5,79 metres. En els ponts arcs,  la relació 

fletxa  –  longitud  total  oscil∙la  entre  els  valors  1/5  i  1  /10.  La  fletxa  pren  un  valor  de  6,62 

metres. Per tant, la proposta present té una relació fletxa – longitud total de 1/5,74, acostant‐

se així a  la relació 1/6, una de  les més  freqüents en ponts arcs metàl∙lics de  taulell  inferior  i 

intermedi. La passarel∙la està constituïda per dos plans d’arcs paral∙lels, un a cada  lateral. La 

relació cantell/llum és aproximadament de 1/100. 

Aquesta tipologia permet independitzar la posició de la rasant del taulell de la de l’estructura 

resistent (l’arc). D’aquesta manera i tenint en compte els requeriments de gàlibs necessaris, es 

pot plantejar un pont arc amb un cantell del taulell mínim, de manera que la sobreelevació de 

la rasant necessària sigui mínima. 

Plantejar  un  pont  arc  de  taulell  superior  no  és  possible  precisament  perquè  no  permet 

independitzar la posició de la rasant del taulell de la de l’estructura i perquè transmet accions 

horitzontals  al  terreny  importants.  No  hi  ha  ni  l’espai  ni  el  terreny  adequat  per  proposar 

aquesta tipologia. 

El cost econòmic d’un pont d’aquestes característiques s’estima en 2000 €/m2. 
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3 Alternativa 1 

 

 

4.3.2 Alternativa 2 
 

La segona proposta presenta una biga metàl∙lica birecolzada de secció constant que consisteix 

en dos calaixos units amb perfils metàl∙lics per la part inferior i un arriostrament en forma de 

creus.  Els  perfils metàl∙lics,  a  la  vegada,  fan  de  forjat  i  sostenen  la  llosa  de  formigó  que 

materialitza el paviment de la passarel∙la. El funcionament estructural és el següent: els perfils 

metàl∙lics estan soldats a l’ànima interior dels calaixos. Els calaixos sostenen tot el pes que els 

hi transmeten els perfils  i transporten  la càrrega cap als punts de recolzament. Els dos perfils 

extrems s’encasten als calaixos per tal d’absorbir  l’esforç torçor generat pel conjunt  i  impedir 

així el bolcament dels dos calaixos. 

Els  calaixos  proposats  tenen  unes  dimensions  de  1,5 m  d’alçada  i  de  0,5 m  d’amplada.  Els 

mateixos calaixos fan de barana protectora. La separació entre cares interiors és de 4,55 m. A 

més  a  més,  es  preveu  la  col∙locació  d’un  conjunt  de  pòrtics  en  tot  el  recorregut  de  la 

passarel∙la per tal de situar‐hi la reixa protectora prevista per ADIF. 

Aquesta alternativa, com el cas de l’opció de l’arc, també permet independitzar la posició de la 

rasant del  taulell de  la de  l’estructura  resistent  (els  calaixos). D’aquesta manera  i  tenint  en 

compte els requeriments de gàlibs necessaris, es pot plantejar un cantell del taulell mínim, de 

manera que la sobreelevació de la rasant necessària sigui mínima. 
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El cost econòmic d’un pont d’aquestes característiques s’estima en 1200 €/m2. 

 

4 Alternativa 2 

 

4.3.3 Alternativa 3 
 

La  tercera  proposta  presenta  una  biga mixta  resolta  amb  un  calaix metàl∙lic  i  una  llosa  de 

formigó convenientment connectada amb la part d’acer que actua com a cap comprimit. 

Les  construccions  mixtes  permeten  la  utilització  solidària  del  formigó  i  l’acer,  oferint  els 

avantatges  de  cadascun  d’aquests  dos  materials  (excel∙lent  resposta  del  formigó  sota  la 

compressió i de l’acer sota la tracció), permetent una gran versatilitat en el procés constructiu. 

Una aplicació característica d’aquesta tipologia és en el món de les passarel∙les de vianants.  

El cantell de la llosa acostuma a prendre valors entre 0,20 a 0,25 metres, mentre que per a un 

tauler isostàtic en calaix, la relació típica cantell/llum de la part metàl∙lica val entre 1/22 i 1/30. 

En aquest cas s’ha pres un cantell de la llosa de formigó de 0,20 m i una relació cantell/llum de 

1/22. La relació entre el cantell total / llum generalment acostuma a valer entre 1/20 i 1/28. En 

aquest cas és de 20. El voladís de la llosa de formigó és de 1,25 m. 

Les dimensions del calaix metàl∙lic són  les següents. Té un cantell de 1,7 m  i una amplada de 

2,5 m.  L’espessor  de  les  ànimes  es  proposa  de  20 mm, mentre  que  l’espessor  de  la  xapa 

inferior, es proposa de 30 mm. 

El cost econòmic d’un pont d’aquestes característiques s’estima en 1100 €/m2. 



Projecte de nou accés i millora de l’existent a l’estació de Ferrocarril de Santa Rosa  Memòria 

13 
 

 

 

5 Alternativa 3 

 

 

4.3.4 Anàlisi multicriteri 
 

Els criteris utilitzats en  l’anàlisi multicriteri per a  l’elecció de  la tipologia estructural  i els seus 

percentatges sobre el total (100 %), així com els indicadors i els diferents pesos, es defineixen a 

continuació: 

‐ Social – Funcional (30 %) 

‐ Tècnic – Constructiu (25 %) 

‐ Econòmic (25 %) 

‐ Manteniment (5 %) 

‐ Impacte Ambiental (15 %) 
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La taula següent mostra el resum dels resultats: 

 

Tal i com es justifica a l’annex, l’alternativa escollida és l’Alternativa 2. 

5 Descripció del projecte 
 

El projecte consta de dues parts ben diferenciades. La primera part (la part més important) es 

tracta del conjunt que conforma la part estructural del projecte (passarel∙la per a vianants 

sobre la via del ferrocarril, rampa d’accés i escales). De l’altre, la millora dels accessos existent 

a l’estació de ferrocarril de Santa Rosa. 

 

5.1 Part Estructural: 
 

La disposició del  conjunt de  l’estructura aprofita  l’espai adjacent existent entre  les vivendes 

unifamiliars situades al carrer de  Joan Maragall  i  la  línia de  ferrocarril, que consisteix en una 

franja allargada d’una quinzena de metres d’amplada en el punt més proper a l’aparcament de 

Social ‐ Funcional (30%) Pes Control Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Total relatiu (%) ‐ 100 71 88 55

Percentatge Finalt (%) ‐ 30,0 21,4 26,3 16,4

Tecnic ‐ Constructiu (25 %) Pes Control Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Total relatiu (%) ‐ 100 60 70 60

Percentatge Final (%) ‐ 25,0 15,0 17,5 15,0

Econòmic (25 %) Pes Control Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Total relatiu (%) ‐ 100 50 75 90

Percentatge Final (%) ‐ 25,0 12,5 18,8 22,5

Manteniment (5%) Pes Control Altenrativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Total relatiu (%) ‐ 100 60 70 80

Percentatge Final (%) ‐ 5,0 3,0 3,5 4,0

Impacte ambiental (15%) Pes Control Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Total relatiu (%) ‐ 100 60 80 50

Percentatge Final (%) ‐ 15,0 9,0 12,0 7,5

Total Pes Control Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Percentatge Final (%) ‐ 100,0 60,9 78,1 65,4
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l’estació  i  que  es  va  estrenyent  a  poc  a  poc  a mesura  que  s’allunya  de  l’aparcament. Això 

permet que la passarel∙la creui perpendicularment la platja de vies. 

El conjunt de l’estructura es pot dividir en tres parts independents. Primerament, la passarel∙la 

per a vianants juntament amb els seu estrep i la seva Pila. En segon lloc una rampa d’accés per 

a persones de mobilitat reduïda i finalment les escales d’accés. Tant les escales com la rampa 

d’accés dirigeixen els vianants a la Pila. Aquesta Pila té una doble funció. La primera és ser un 

punt de recolzament de  la passarel∙la  i  la segona és el  fet de permetre  la connexió entre  les 

escales, la rampa d’accés i la passarel∙la. Per assegurar aquesta segona funció, la Pila té forma 

de “L” invertida, per tal de generar un replà que ho permeti. 

 

5.1.1 Passarel·la, Pila i Estreps 
 

La  passarel∙la  per  a  vianants  és  un  pont  biga metàl∙lic  birecolzat  de  38 m  de  llum.  La  seva 

secció és constant i consisteix en dos calaixos units amb perfils metàl∙lics per la part inferior i 

un arriostrament en forma de creus. Els perfils metàl∙lics, a la vegada, fan de forjat i sostenen 

la llosa de formigó que materialitza el paviment de  la passarel∙la. El funcionament estructural 

és el  següent: els perfils metàl∙lics estan  soldats a  l’ànima  interior dels  calaixos. Els  calaixos 

sostenen tot el pes que els hi transmeten els perfils  i transporten  la càrrega cap als punts de 

recolzament. Els dos perfils extrems  s’encasten als  calaixos per  tal d’absorbir  l’esforç  torçor 

generat pel conjunt i impedir així el bolcament dels dos calaixos. 

Els  calaixos  proposats  tenen  unes  dimensions  de  1,5 m  d’alçada  i  de  0,5 m  d’amplada.  Els 

mateixos calaixos fan de barana protectora. La separació entre cares interiors és de 4,55 m. A 

més a més, es col∙loquen un conjunt de pòrtics en tot el recorregut de la passarel∙la per tal de 

situar‐hi  la reixa protectora prevista per ADIF. Les ànimes dels calaixos tenen un espessor de 

14 mm mentre que l’espessor de les ales és de 40 mm. L’amplada total del tauler és de 5,55 m. 

La relació cantell/llum és de 1/25,3. El cantell visual aparent, és de 2,99 m. 

La secció permet independitzar la posició de la rasant del taulell de la de l’estructura resistent 

(els calaixos). D’aquesta manera  i tenint en compte els requeriments de gàlibs necessaris, es 

planteja un cantell del taulell mínim, de manera que  la sobreelevació de  la rasant necessària 

sigui mínima. 

L’estrep té quatre pilots de 0,5 m de diàmetre. L’encep té una amplada de 6,15 m, una llargada 

de 3,35 m i una alçada de 1,10 m. 

La Pila té una forma de L invertida. La seva amplada és de 5,55 m. La mateixa amplada que la 

de la passarel∙la. La Pila proporciona als vianants una plataforma de 5,55 X 2,45 m. 

Tots els aparells són de neoprè encercolat. 
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5.1.2 Rampa d’accés 
 

La  rampa està  formada per dos braços, encaixats a  l’espai estret  i allargat existent entre  les 

vies del ferrocarril i les cases unifamiliars del carrer de Joan Maragall. El primer braç consta de 

dues  parts.  La  primera  part  està  constituïda  per  un  bloc  de  formigó  en massa  de  20 m de 

longitud. A  continuació ve una estructura de quatre  trams, on els  trams extrems  tenen una 

llum del 80 % dels trams centrals. D’aquesta manera s’aconsegueix un efecte de compensació. 

El segon braç torna a constar de quatre trams, una mica més  llargs que els trams del primer 

braç,  on  novament,  la  llum  dels  trams  extrems  torna  a  ser  el  80 %  de  la  llum  dels  trams 

centrals. 

La rampa es materialitza a partir d’un tauler format per un entramat de perfils metàl∙lics que 

sostenen una llosa de formigó, seguint la mateixa idea que de la passarel∙la. L’amplada útil del 

tauler és de 2,02 m. S’utilitza el pendent màxim permès en el codi d’accessibilitat. 

Entre dues rampes hi ha un  replà de 1,5 m, excepte on s’uneixen els dos braços, que és de 3 m 

per permetre correctament el canvi de direcció. 

Les piles que sostenen  la rampa d’accés segueixen el mateix concepte volumètric que  la Pila 

que  sosté  la passarel∙la: es  tracta de piles de  formigó  armat en  forma de  L  invertida,  totes 

exactament iguals excepte l’alçada del tronc de cadascuna d’elles. En total n’hi ha nou. 

 

5.1.3 Escales 
 

Les escales estan constituïdes per un entramat de perfils metàl∙lics. Els pilars estan col∙locats al 

punt  de  confluència  entre  els  graons  i  els  replans,  de manera  que  els  replans  queden  en 

voladís. Existeixen un total de 53 graons i cinc trams de gaons. El primer tram té 9 graons i la 

resta de trams 11 graons cadascun. L’amplada útil de les escales és de 1,72 m als replans i de 

1,8 als graons. El terra de les escales està format per una xapa metàl∙lica llagrimada de 4 mm 

d’espessor. 

 

5.2 Millora dels accessos 
 

La millora  dels  accessos  existents  a  l’estació  de  ferrocarril  de  Santa  Rosa  consisteixen  en 

pavimentar  la  zona  delimitada  per  la  línia  de  ferrocarril,  el  pas  a  nivell,  el  carrer  de  Joan 

Maragall,  l’aparcament de  l’estació  i  la passarel∙la per a vianants. D’aquesta manera es dóna 

una  homogeneïtat  visual  al  conjunt  dels  accessos  actuals  i  s’aconsegueix  una  solució  de 

continuïtat que integra el nou accés que representa la passarel∙la. 
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També s’aprofita per canviar  la  il∙luminació existent per una de més efectiva d’acord amb  la 

reforma. S’inclou també la col∙locació de nou mobiliari urbà (bancs i papereres). 

 

5.3 Procediment Constructiu 
 

En el procediment constructiu s’ha tingut en compte que  la passarel∙la passa per sobre d’una 

estació  de  ferrocarril,  procurant  que  la  seva  construcció  no  afecti  en  cap moment  el  pas 

normalitzat dels trens. És obvi que s’hauran de prendre algunes mesures de seguretat durant 

el procés de construcció que afectaran al trànsit de trens, com per exemple una disminució de 

la  velocitat.  Però  el que  s’ha  considerat primordial  a  l’hora del disseny  és que no  s’hagués 

d’ocupar,  ni  provisional  ni  definitivament,  cap  espai  a  la  platja  de  vies  de  l’estació.  Això 

s’aconsegueix  amb  la  construcció  d’una  estructura  capaç  de  resistir  les  càrregues 

corresponents a una llum superior a l’amplada de la platja de vies, però que a la vegada sigui 

prou  lleugera  que  es  pugui  construir  a  banda,  i  que  es  col∙loqui  en  la  seva  posició  final 

mitjançant grues. 

El fet que la passarel∙la primer es construeixi a banda permet disminuir els riscos laborals dels 

treballadors perquè limita els treballs en altura al moment de col∙locació. 

La construcció de la rampa d’accés té una certa complicació a causa de la seva posició. L’únic 

punt d’accés a  la  zona és a  través de  l’aparcament de  l’estació de  ferrocarril,  ja que  l’espai 

queda  limitat  per  les  vivendes  del  carrer  de  Joan Maragall  per  un  costat  i  per  la  línia  de 

ferrocarril de  l’altra. Així doncs, cal començar a construir  la rampa per  l’extrem més allunyat 

per  tal  de  permetre  el  pas  de  la maquinària  necessària  per  a  la  construcció  de  la  rampa  i 

posteriorment la Pila de la passarel∙la i les escales. 

La seqüència és la següent: 

 

‐ Construcció de les fonamentacions superficials: 
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‐ Construcció de  les piles  i  col∙locació de  l’entramat metàl∙lic dels  tram de  tauler més 

allunyats: 

 

 

‐ Construcció de les piles i els trams contigus: 
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‐ Execució de la llosa de formigó de la rampa. A continuació, execució de la Pila i el Bloc 

de Formigó: 
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‐ Muntatge de les escales d’accés, barana de la rampa i reixa de protecció. 

 

 

 

Paral∙lelament  a  la  construcció  de  la  rampa  i  les  escales,  l’estrep  i  la  Pila,  es  construeix  la 

passarel∙la.  

‐ Col∙locació de l’estructura metàl∙lica de la passarel∙la. 

 

Un cop col∙locada l’estructura metàl∙lica es procedeix a l’execució de la llosa de formigó. 
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6 Topografia 
 

A causa del fet que el present projecte és un projecte d’àmbit acadèmic, no ha sigut possible 

realitzar un aixecament  topogràfic propi de  la zona afectada. Les dades de  topografia de  les 

quals es disposen,  i que es mostren als plànols corresponents  i a  l’Annex de Topografia, han 

estat cedides per  l’Ajuntament de Mollet del Vallès  i  l’Institut Cartogràfic de Catalunya  (ICC) 

respectivament. 

7 Estudi Geotècnic 
 

L’estudi geotècnic emprat en aquest projecte ha estat facilitat per l’empresa Farinera Moretó 

S. A. Correspon a un estudi que  l’empresa  Farinera Moretó  S. A.  va encarregar a  l’empresa 

Mediterrània de Geoserveis S.L.  l’any 2006 amb  l’objectiu de  construir en un  futur una nau 

industrial en una parcel∙la del nou polígon industrial de La Farinera, just al costat on es situa la 

passarel∙la per a vianants projectada en aquest projecte. 

Aquest estudi geotècnic queda recollit a l’annex corresponent a l’Estudi Geotècnic. 

8 Paviments 
 

Les característiques dels paviments per a  les voreres es poden consultar a  l’annex Paviments. 

També  s’hi  descriuen  els  paviments  utilitzats  en  la  passarel∙la  per  vianants,  les  escales  i  la 

rampa d’accés. 

9 Càlculs 
 

L’annex de Càlcul d’Estructures inclou la definició geomètrica i el càlcul dels diferents elements 

estructurals:  la passarel∙la,  l’estrep,  la pila,  la rampa d’accés,  les escales,  i el conjunt de totes 

les  fonamentacions  superficials.  El  tauler metàl∙lic  de  la  rampa  d’accés  i  les  escales  s’han 

calculat utilitzant un model tridimensional de barres mitjançant el programa comercial ROBOT. 

Per a la realització dels càlculs s’ha tingut en compte la normativa vigent: 

‐ Instrucción  sobre  las  acciones  a  considerar  en  el  proyecto  de  puentes  de  carretera 

(IAP‐98) 

‐ Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras RPM – 95 

‐ Manual de aplicación de las recomendaciones RPM – RPX / 95. 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural EHE – 08 
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10 Serveis afectats 
 

Els  serveis afectats es poden  consultar a  l’annex  corresponent  i als plànols, però en  tot  cas 

l’afecció és mínima i no condiciona en absolut el desenvolupament del projecte. 

11 Expropiacions 
 

Els  terrenys ocupats pel projecte són  tots de naturalesa urbana  i de  titularitat pública. O bé 

pertanyen a ADIF o bé a  l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Per  tant no es preveu cap  tipus 

d’expropiació. 

Els  terrenys ocupats  temporalment per  tal de poder dur a  terme  les obres es divideixen en 

dues parts: 

‐ La  primera  part  consisteix  en  una  parcel∙la  industrial  del  nou  polígon  Industrial  La 
Farinera que és propietat de  la  Farinera Moretó. Té una  superfície de 3117,49 m2  i 
s’aprofita per situar‐hi les casetes d’obra, l’aplec de material necessari i el muntatge de 
la passarel∙la. 

‐ La segona part consisteix en un fragment de 400 m2 de la part final de l’aparcament de 
l’estació  de  ferrocarril,  que  pertany  a  ADIF  que  serveix  per  permetre  l’accés  a  la 
maquinària necessària des del carrer de Joan Maragall per a la construcció de la rampa 
d’accés, la pila, i les escales de l’estructura. 

No es contempla cap cost en concepte d’ocupació  temporal corresponent a  l’aparcament de 

l’estació de ferrocarril, pel fet de tractar‐se d’un espai de titularitat pública. 

Els costos en concepte d’ocupació temporal és de 86.722,14 € (VUITANTA‐SIS MIL SET‐CENTS 

VINT‐I‐DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS). 

12 Estudi d’Impacte ambiental 
 

A l’annex Estudi d’impacte ambiental s’inclou l’estudi d’impacte ambiental en el qual s’avaluen 

quins són els principals impactes sobre el territori i les mesures correctores que cal prendre. 

13 Justificació de preus 
 

La  justificació de preus del projecte es basa en el banc de preus de  l'ITEC,  realitzat amb els 

costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. 
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14 Control de qualitat 
 

En  l’annex  Control  de Qualitat,  es  desenvolupa  el  Programa  de  Control  de Qualitat  de  les 

obres.  

El  pressupost  estimat  destinat  al  Control  de Qualitat  de  les  obres  puja  a  una  quantitat  de 

12.322,56 €.  

(DOTZE MIL TRES‐CENTS VINT‐I‐DOS EUROS AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS). 

15 Estudi de Seguretat i Salut 
 

S’inclou,  també,  l’annex  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  que  té  com  a  objectiu  establir  les 

bases tècniques per tal de fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la 

realització dels treballs d’execució de  les obres del projecte objecte d’aquest estudi, així com 

complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del R.D.1627 / 1997, amb la 

finalitat de  facilitar el control  i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 

del/s Contractista/es. 

L'annex inclou: 

‐ Memòria descriptiva de les mesures a prendre per tal d'evitar els possibles accidents i 

altres aspectes relacionats amb la matèria. 

‐ Plànols  on  es  detallen  els  diferents  dispositius  de  seguretat  contemplats  i  la  seva 

ubicació a l’obra. S'inclou, també, un plànol amb les tres possibles zones on ubicar les 

instal∙lacions  necessàries  durant  les  obres,  com  ara  les  casetes  dels  treballadors  i 

altres. 

‐ Plec de condicions en el qual s'inclouen les normatives a aplicar. 

‐ Amidaments i preus unitaris dels elements de Seguretat i Salut. 

‐ Pressupost de Seguretat i Salut. 

L’import per al Pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut és de 21.779,00 €  (VINT-I-UN MIL 

SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS) 
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16 Classificació del contractista 
 

La classificació del contractista encarregat de l'execució de l'obra serà, com a mínim: 

 

17 Pressupost per a coneixement de l’administració 
 

El pressupost d'execució material de les obres és de:  

 

689.363,48  €  (SIS‐CENTS  VUITANTA‐NOU  MIL  TRES‐CENTS  SEIXANTA‐TRES  EUROS  AMB 

QUARANTA‐VUIT CÈNTIMS). 

 

El pressupost s’estructura amb els següents capítols: 

 

 
Incrementant el pressupost d'execució material en un 6% per benefici industrial i un  13% per 
despeses  generals  i  sumant‐hi  un  18%  d'  IVA  s'obté  el  pressupost General    d'execució  per 
contracte:  
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  689.363,48 € 

13,00% Despeses generals sobre PEM  89.617,25 € 

6,00% Benefici industrial sobre PEM  41.361,81 € 

Subtotal 820.342,54 € 

18,00% d’ IVA sobre Subtotal  147.661,66 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  968.004,20 € 

Grup Subgrup

A Moviments de terres i perforacions

1 Desmunts i buidats

2 Explanacions

B Ponts, viaductes i grans estructures

2 Formigó armat

4 Estructura metàl∙lica

I Instal∙lacions elèctriques

1 Enllumenat i abalissament lluminós

K Especials

2 Sondejos, injeccions i pilotatges
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I per tant el pressupost d'execució per contracte puja a:  

968.004,20 € (NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)  

 

Al pressupost per contracte cal afegir‐hi el pressupost corresponent a  l’Estudi de Seguretat  i 
Salut i el pressupost corresponent al Control de Qualitat i el cost de les ocupacions temporals. 
 

El pressupost del control de qualitat és de: 

PEM CONTROL DE QUALITAT  10.442,84 € 

18,00% d’ IVA  1.879,72 € 

PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT  12.322,56 € 

 

(DOTZE MIL TRES‐CENTS VINT‐I‐DOS EUROS AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS) 

 

El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut és de: 

PEM ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  18.456,78 € 

18,00% d’ IVA  3.322,22 € 

PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I 

SALUT 

 

21.779,00 € 

 

(VINT-I-UN MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS) 

Les ocupacions temporals necessàries per a la realització del projecte es recullen a l’Annex de 

Serveis  Afectats  i  Expropiacions.  L’import  d’aquesta  ocupació  temporal  és  de  86.722,14  € 

(VUITANTA‐SIS MIL SET‐CENTS VINT‐I‐DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS). 

 

El Pressupost per al coneixement de l’Administració és: 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  968.004,20 € 

PRESSUPOST DEL CONTROL DE QUALITAT  12.322,56 € 

PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST DE LES OCUPACIONS TEMPORALS 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

21.779,00 € 

86.722,14 € 

1.088.827,90 € 

El Pressupost per Coneixement de l’Administració s’eleva, per tant, a la quantitat de: 
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1.088.827,90 € (UN MILIÓ VUITANTA‐VUIT  MIL VUIT‐CENTS VINT‐I‐SET EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS) 

18 Documents que integren el projecte 
 

El projecte està format pels següent documents: 

DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES  

Memòria 

Annexes a la memòria 

‐ Annex 1. Antecedents i raó de ser 

‐ Annex 2. Reportatge fotogràfic 

‐ Annex 3. Topografia 

‐ Annex 4. Geologia i geotècnia 

‐ Annex 5. Anàlisi d’alternatives 

‐ Annex 6. Paviments 

‐ Annex 7. Càlcul d’estructures 

‐ Annex 8. Pla d’Obres 

‐ Annex 9. Serveis afectats i expropiacions 

‐ Annex 10. Justificació de preus 

‐ Annex 11. Pressupost per a coneixement de l’administració 

‐ Annex 12. Control de qualitat 

‐ Annex 13. Estudi de seguretat i salut 

‐ Annex 14. Estudi d’impacte ambiental 
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19 Conclusió 
 

Considerant  que  el  projecte  queda  definit  en  la  seva  totalitat  mitjançant  els  documents 

adjuntats i que permet l’execució de la passarel∙la sobre l’estació de ferrocarril de Santa Rosa a 

Mollet del Vallès així com  la millora dels accessos ja existents a  l’estació, s’entrega el present 

projecte. 

 

Barcelona, Gener de 2012 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Martí Moretó i Font 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                       

PROJECTE DE NOU ACCÉS I MILLORA DE L’EXISTENT A 
L’ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE SANTA ROSA A MOLLET 
DEL VALLÈS (VALLÈS ORIENTAL) 

 
 

                           

             DOCUMENT 1: ANNEXES DE LA MEMÒRIA 
 

Autor:Martí Moretó i Font 

Tutor: Joan Ramon Casas Rius 

Data: Gener de 2012 

Codi: 706‐PRO‐CA‐5730 



Projecte de nou accés i millora de l’existent a l’estació de Ferrocarril de Santa Rosa 

 

DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES  

Memòria 

Annexes a la memòria 
‐ Annex 1. Antecedents i raó de ser 
‐ Annex 2. Reportatge fotogràfic 
‐ Annex 3. Topografia 
‐ Annex 4. Geologia i geotècnia 
‐ Annex 5. Anàlisi d’alternatives 
‐ Annex 6. Paviments 
‐ Annex 7. Càlcul d’estructures 
‐ Annex 8. Pla d’Obres 
‐ Annex 9. Serveis afectats i expropiacions 
‐ Annex 10. Justificació de preus 
‐ Annex 11. Pressupost per a coneixement de l’administració 
‐ Annex 12. Control de qualitat 
‐ Annex 13. Estudi de seguretat i salut 
‐ Annex 14. Estudi d’impacte ambiental 

 

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

 

DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 

‐ Amidaments 

‐ Quadre de preus Nº 1 

‐ Quadre de preus Nº 2 

‐ Pressupost d’Execució Material 

‐ Resum del pressupost 

‐ Últim Full 

   



Projecte de nou accés i millora de l’existent a l’estació de ferrocarril de Santa Rosa 

 

 

 

Antecedents i raó de ser 
Annex 1 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de nou accés i millora de l’existent a l’estació de ferrocarril de Santa Rosa 
Annex 1. Antecedents i Raó de ser 

1 
 

Índex 

 

1  Introducció ............................................................................................................................ 3 

2  Antecedents .......................................................................................................................... 7 

3  Raó de ser .............................................................................................................................. 9 

3.1  Línia de ferrocarril Barcelona – Puigcerdà .................................................................... 9 

3.2  PAU – 39 La Farinera. Passarel∙la peatonal. ................................................................ 10 

3.3  Urbanització ................................................................................................................ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de nou accés i millora de l’existent a l’estació de ferrocarril de Santa Rosa 
Annex 1. Antecedents i Raó de ser 

2 
 

 

 

 

 

 

 

   



Projecte de nou accés i millora de l’existent a l’estació de ferrocarril de Santa Rosa 
Annex 1. Antecedents i Raó de ser 

3 
 

1 Introducció 
 

El  present  projecte  s’ubica  a  la  ciutat  de Mollet  del Vallès,  situada  a  la  comarca  del Vallès 

Oriental. Mollet té una població de 52.459 habitants (Idescat, 2010),  i una superfície de 10,8 

km2. D’aquests 10,8  km2, 6,03  km2  formen part de  l’espai  agroforestal de Gallecs, que està 

repartit entre els municipis de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Palau‐Solità  i Plegamans, 

Santa  Perpètua  de Mogoda, Montcada  i  Reixac  i  Lliçà  de  Vall.  El  20/10/2009,  una  part  de 

l’espai de Gallecs, concretament 698,91 hectàrees, van passar a  formar part del Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN). 

La unitat territorial en  la qual Mollet del Vallès està enclavada, està formada per  la part més 

metropolitana del Vallès Oriental, que  inclou els municipis de Mollet del Vallès, La Llagosta, 

Parets, Montmeló, Montornès,  Sant  Fost  de  Campsentelles, Martorelles  i  Santa Maria  de 

Martorelles  i  que  també  es  coneix  com  a  Baix  Vallès.  En  total  hi  viuen  122.799  persones 

(Idescat, 2010) i ocupa una superfície de 58,4 km2. 

Si bé és cert que Mollet s’ha erigit clarament com a ciutat central d’aquesta unitat territorial, la 

manca de components estructurals i socials de capitalitat persisteixen encara  a dia d’avui. 

La  ciutat  de Mollet  del  Vallès  està  situada  en  un  àmbit metropolità  i  regional  d’altíssima 

accessibilitat gràcies a la presència d’autopistes de caràcter internacional, autovies de caràcter 

nacional i altres vies comarcals i locals (Autopista AP‐7, C‐33, C‐17, C‐59). 

A  nivell  intern,  l’estructura  viària  de  la  ciutat  funciona  a  partir  de  la  superposició  de  dues 

estructures morfològiques diferents però complementàries. 

- D’una  banda  existeixen  tres  rondes  o  anells  concèntrics  que  permeten  la 

circumval∙lació a tres nivells dins del municipi. L’anella més exterior està formada per 

l’autopista AP‐7, la carretera C‐59 i la carretera C‐17. La segona anella o ronda externa 

està formada per les rondes de la Farinera, les rondes dels Pinetons, l’Avinguda Rivoli, 

c/ de can Flequer, i part de l’Avinguda Burgos. Finalment, la ronda interior es composa 

de  l’Avinguda  Badalona,  c/ Onze  de  Setembre,  c/  Joan Maragall,  c/  del  Ferrocarril, 

ronda Granollers, c/ Enric Morera, rambla de Pompeu Fabra i Avinguda Badalona. 

 

- D’altra  banda,  existeixen  un  conjunt  d’eixos  radials  que  coincideixen  al  centre  de 

l’antiga vila i complementen l’estructura anterior. 
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Figura 1.1 Vialitat de Mollet del Vallès. Circumval∙lació externa. 
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1.2 Segona anella o ronda externa, formada per les rondes de la Farinera, les rondes dels Pinetons, l’Avinguda 
Rivoli, c/ de can Flequer, i part de l’Avinguda Burgos. 

 

A  més  de  l’alta  accessibilitat  metropolitana  rodada  de  Mollet,  també  cal  tenir  present 

l’excel∙lent posició que ocupa en termes de transport col∙lectiu. Actualment Mollet conté dins 

del seu terme municipal dos traçats ferroviaris que donen  lloc a tres  línies diferents, dues de 

transport de passatgers i una de transport de mercaderies. 

L’estació de França, situada al sud‐est de la població, recull la línia de Barcelona – Portbou i la 

línia de Papiol – Mollet. La  línia de Barcelona està desdoblada  i dóna un nivell de servei alt, 

amb freqüències de metro regional, una mitjana de quatre trens cada hora. La línia del Papiol 

actualment dóna servei a trens de mercaderies així com al transport de viatgers amb  l’actual 

línia  8  de  Rodalies  de  Catalunya  (Granollers  Centre  – Martorell).  La  línia  8  de  Rodalies  de 

Catalunya és  la primera  línia de  rodalies amb un  traçat  completament extern a  la  ciutat de 

Barcelona. L’estació de França  juga un paper  important de Park&Ride amb una capacitat de 

prop de 500 places a l’entorn, de les quals el 90% són utilitzades normalment. 
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La  línia Barcelona – Puigcerdà, que antigament  limitava el nucli de Mollet a ponent  i al nord‐

oest,  ha  quedat  avui  dia  dins  del  bell  mig  de  la  població  com  a  resultat  de  l’important 

creixement de la ciutat en els darrers anys. És una línia que no està prou implementada i que 

ni tan sols està desdoblada. Actualment només ofereix una freqüència de dos trens per hora 

aproximadament. 

A més a més, de  l’estació de Mollet Santa Rosa de  la  línia de Puigcerdà en surt un ramal que 

dóna servei a l’empresa Alstom situada al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda així 

com un brancal que dóna servei a la Farinera Moretó. 

 

 

Figura 1.3 Situació de l’empresa ALSTOM i ramal de connexió entre l’estació de Santa Rosa a Mollet del Vallès. 
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2 Antecedents 
El pla General d’Ordenació Urbanística de Mollet del Vallès,  aprovat  l’any  1982,  va  complir 

l’any 1998  setze  anys de  vigència. Transcorreguts  aquests  anys, el Pla havia materialitzat  la 

pràctica  totalitat  de  les materialitzacions  que  contenia.  Tanmateix,  transcorreguts  aquests 

anys, es complien els terminis fixats per les pròpies Normes Urbanístiques del Pla (Article 2.1) 

respecte la vigència del mateix i els supòsits de revisió. És en aquest context que l’Ajuntament 

de  la  ciutat  es plantejà d’iniciar  i  afrontar  el procés de  revisió  del  Pla General d’Ordenació 

Urbanística de 1982, que s’ha d’entendre com una revisió ordinària. 

De fet, la voluntat municipal de revisar el Pla ja es posà de manifest el 1998, quan s’encarregà 

una diagnosi sobre l’evolució del Pla i els aspectes més rellevants de la seva revisió. La revisió 

també recollí la voluntat municipal per desenvolupar el nou paper que Mollet del Vallès ha de 

jugar  respecte  a  les  noves  relacions  metropolitanes,  sobretot  en  termes  de  serveis  i 

mediambientals, seguint la lògica del Pla Estratègic elaborat l’any 1994. 

El Ple de  l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en data de 28 de maig de 2002, acordà  la revisió 

del Pla General d’Ordenació Urbanística aprovat definitivament per  la Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona el 30 de  juny de 1982.  La Comissió de Govern de  l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès acordà, en data de 17 de novembre de 2000, encarregar els treballs de revisió a l’equip 

CCRS Arquitectes, després d’un concurs públic. 

L’avanç del Pla va quedar enllestit  l’octubre de 2002, després de  l’estreta col∙laboració entre 

els tècnics de l’equip redactor i els tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès. L’octubre de 2002 es van exposar les propostes de revisió per diferents canals. El centre 

cultural de La Marineta va acollir  l’exposició central de  l’avanç del Pla. Durant aquest temps, 

s’obrí el període de suggeriments i alternatives per tal que els ciutadans, de manera individual 

o a través d’institucions, poguessin fer les aportacions que creguessin convenients, totes elles 

recollides al document final. 

Els principals punts del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que volen definir el model 

de ciutat són els següents: 

- La  protecció  del  territori  amb  la  classificació  de  l’espai  de  Gallecs  com  a  sòl  no 

urbanitzable. (Aquest punt ja ha estat parcialment aconseguit a dia d’avui). 

 

- Un  desenvolupament  urbanístic  sense  consum  de  nou  sòl  que  comporta  la 

rehabilitació d’edificis, la reforma dels teixits residencials existents i la reconversió dels 

teixits industrials. 

 

- Major  qualitat  de  vida  de  la  gent  amb  l’establiment  d’una  xarxa  d’espais  lliures  i 

equipaments públics ben repartida i accessible a peu. 

 

- Fomentar una mobilitat sostenible, establint una  jerarquia del viari, creant una xarxa 

d’aparcaments públics, connectant  les estacions de ferrocarril mitjançant el bus urbà, 

ampliant  les  voreres  dels  carrers  i  les  àrees  peatonals,  i  establint  una  xarxa  de 

recorreguts de vianants. 
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- Garantir que el comerç urbà, els serveis i les activitats privades es disposen a la ciutat 

ben connectats i formant recorreguts per a vianants, establint una xarxa d’eixos cívics 

amb una correcta barreja d’usos en les plantes baixes dels edificis. 

 

- Garantir  la  cohesió  de  la  ciutat  per  mitjà  de  la  barreja  social  oferint  una  major 

diversitat d’habitatge repartida de forma homogènia per la ciutat. 

 

- Garantir que hi haurà suficient espai productiu a la ciutat (terciari, comerç i indústria) 

per  dotar‐se  dels  nous  llocs  de  treball  necessaris  per  l’increment  de  població  dels 

propers anys. 

 

Aquests punts pretenen consolidar la ciutat de Mollet del Vallès com a centre territorial i urbà 

de la zona corresponent al Baix Vallès. 

El nou POUM de la ciutat de Mollet del Vallès va quedar enllestit el desembre de 2003. 

Seguint el POUM vigent, hi ha un seguit d’infraestructures dins de la ciutat que han de millorar 

el  funcionament  del  teixit  urbà.  Una  d’aquestes  infraestructures  és  una  passarel∙la  per  a 

vianants sobre la línia del ferrocarril a Puigcerdà que connecti el barri de l’estació del nord amb 

el nou polígon industrial i el parc de la Creueta. 

La figura següent mostra la localització prevista de la passarel∙la per a vianants. 

 

2.1 Localització prevista de la passarel∙la peatonal. 
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3 Raó de ser 

3.1 Línia de ferrocarril Barcelona – Puigcerdà 

 

Una de  les principals característiques del  teixit urbà de Mollet és el pas del  ferrocarril de  la 

línia  Barcelona  –  Puigcerdà  –  La  Tor  de  Querol  pel  centre  del  nucli  urbà.  A  més  de  la 

infrautilització  ferroviària  actual de  la  línia,  cal  sumar‐hi  el paper de barrera que  el  traçat  i 

sobretot la rasant suposa respecte la trama urbana de Mollet, que amb forts talussos de més 

de  set metres  d’alçada  en  alguns  punts,  impedeix  la  continuïtat  viària,  espacial  i  visual.  A 

l’obsolescència  del  traçat  cal  sumar‐hi  l’obsolescència  de  l’estació  i  sobretot  del  seu 

emplaçament, massa situat al sud respecte el nou creixement urbà. 

La revisió del Pla de Mollet replanteja el nou espai ferroviari de la línia de Puigcerdà, situant la 

nova  estació  en  un  emplaçament  més  adient,  més  cèntric  i  dotant‐lo  d’un  aparcament 

important. 

Davant  les  deficiències  que  presenta  la  línia  de  Barcelona  –  Puigcerdà,  el  Pla  planteja  tres 

propostes diferents per donar‐hi resposta. Són les següents: 

 

- Elevar  la  rasant del  ferrocarril. Els avantatges d’aquesta  intervenció són:  la supressió 

del pas a nivell present al carrer Rafael Casanova,  l’afectació d’un  tram  relativament 

curt  d’aproximadament  2  km,  la  creació  d’un  sostre  construït  aprofitable  per  a 

aparcament, equipaments i comerç i la possibilitat de traslladar l’estació de Santa Rosa 

a  la Rambla. En  canvi, els  inconvenients d’aquesta alternativa  són un  cost elevat de 

l’operació, els passos en túnel no desapareixen, no s’elimina  la contaminació acústica 

que genera el pas dels trens, i en els passos més crítics, la rasant es troba a 13 metres 

d’alçada. 

 

- Soterrar  la via de  ferrocarril. Els avantatges d’aquesta  intervenció són  l’eliminació de 

l’efecte  barrera  que  té  l’actual  rasant  sobre  la  trama  urbana  proporcionant  així  la 

continuïtat  viària,  la  possibilitat  de  projectar  i  executar  per  fases  el  buit  urbà  que 

deixaria  la  infraestructura,  la  possibilitat  d’aconseguir  un  cert  sostre  construït  per 

aparcament,  equipaments  i  comerç  i  el  canvi  de  la  posició  de  l’estació.  Els 

inconvenients són l’elevadíssim cost de l’operació, l’afectació de tot el tram de via que 

passa  pel  terme municipal  de Mollet  i  el  possible  creuament  amb  el  col∙lector  del 

Torrent del Caganell. 

 

- Mantenir la rasant actual del ferrocarril. Els avantatges d’aquesta opció són que només 

calen intervencions urbanístiques puntuals que es poden afrontar amb diferents fases 

(supressió del pas a nivell al carrer Rafael Casanova i trasllat de l’estació), no afecta la 

infraestructura  principal  amb  el  conseqüents  avantatges  respecte  els  costos  i 
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plantejaments de les operacions. A més, també es poden millorar les condicions de pas 

actuals en ponts, túnels i passos a nivell plantejant solucions d’acupuntura, però tenint 

en  compte  l’estructura  general  de  la  ciutat  viària.  Els  inconvenients  són  que  no  es 

soluciona ni el problema de  la contaminació acústica ni  tampoc  l’efecte barrera que 

suposa l’actual rasant. 

 

3.2 PAU – 39 La Farinera. Passarel∙la peatonal. 

 

El nou POUM de Mollet del Vallès defineix un total de 47 Polígons d’Actuacions Urbanístiques 

(PAU). Es defineix com a PAU un àmbit unitari de gestió i execució del planejament definits en 

sòl urbà amb el corresponent repartiment de beneficis i càrregues. 

El PAU–39 La Farinera queda delimitat per  la Ronda de  la Farinera  i  la  línia de  ferrocarril de 

Puigcerdà.  La  superfície  total  de  l’àmbit  d’actuació  urbanística  és  de  44287,70 m2,  amb  les 

corresponents superfícies destinades a zones i sistemes. 

Seguint  les  intervencions a  realitzar a  l’espai  col∙lector estructurador que es preveuen en el 

POUM vigent, una d’elles és: 

 

“Pont  per  a  vianants  per  sobre  la  línia  del  ferrocarril  a  Puigcerdà.  Connexió  del  barri  de 

l’Estació del Nord amb el Parc de la Creueta.” 

(Veure pàgina 89 del POUM de Mollet del Vallès), 

 

El PAU – 39  La Farinera,  inclou  la  construcció de  la passarel∙la que ha d’unir el nou polígon 

industrial de la Farinera i el Parc periurbà de la Creueta amb el barri de l’estació del Nord per 

sobre de  l’estació de Santa Rosa (línia de ferrocarril Barcelona – Puigcerdà). A dia d’avui s’ha 

executat tot el PAU – 39, (quatre parcel∙les, espais lliures i la vialitat), excepte la passarel∙la de 

vianants prevista (a causa de la manca de recursos fruit de l’actual crisi econòmica i financera). 

Aquesta passarel∙la dóna resposta al vigent POUM de Mollet, que aposta per potenciar eixos 

cívics dins de  la població. Entén per eixos cívics el  suport de  l’activitat humana:  recorreguts 

peatonals, parcs, equipaments, comerç i serveis. Aquest sistema ha de donar continuïtat cívica 

a la major part dels nuclis  i del territori natural del municipi i relacionar entre sí els barris del 

casc urbà. 

La  següent  figura mostra  la  ubicació  de  la  passarel∙la  que  ha  de  connectar  el  nou  polígon 

industrial (PAU – 39 ) amb l’altre costat de la línia del ferrocarril. 
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Figura 3.1 Ubicació de la passarel∙la. 

 
1. Passarel∙la 
2. PAU – 39 La Farinera 
3. Parc de la Creueta 

 

Algunes  consideracions  a  tenir  en  compte  són  les  següents,  d’acord  amb  els  preceptes  del 

POUM. 

Mollet  del  Vallès  és  un  municipi  que  històricament  ha  estat  mancat  d’espais  lliures. 

Actualment  la  situació ha  canviat.  El municipi disposa del  conjunt de parcs urbans, places  i 

jardins, que conformen l’oferta principal d’espais lliures d’ús diari. També disposa de l’espai de 

Gallecs així com un conjunt de parcs periurbans importants en els límits del casc urbà. 

Si bé la proporció d’espais lliures està molt per sobre del que marca la llei (que diu que s’han 

de garantir un mínim de 0,2 m2 espai lliure / m2 sostre edificable), si es focalitza l’atenció en el 

sector central de la ciutat, s’hi aprecia una mancança evident, ja que la proporció entre espais 

lliures i sostre edificable és de només: 0,12 m2 espai lliure / m2 sostre edificable. 

La passarel∙la acosta  i millora  l’accessibilitat d’un dels parcs periurbans com és el Parc de  la 

Creueta  i  així  compensa  en  certa  mesura  aquesta  mancança  històrica  del  municipi. 

Naturalment també acosta els espais lliures del PAU – 39 La Farinera. 
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La passarel∙la per a vianants prevista fomenta  la mobilitat sostenible com és anar a peu dins 

del municipi i millora l’accessibilitat dels vianants al nou polígon industrial. 

En aquest sentit, la construcció d’aquesta passarel∙la va en la línia de mantenir la rasant actual 

del ferrocarril, almenys en el primer tram. 

 

3.3 Urbanització 

 

Els  accessos  actuals  de  l’estació  de  ferrocarril  Mollet  Santa  Rosa  mostren  clarament 

deficiències que calen eliminar. Són les següents: 

 

- L’accés principal no està pavimentat. 

 

 

Figura 3.2 Manca de paviment a l’accés principal a l’estació. 

 

- El  començament  de  l’accés  principal,  en  episodis  de  pluja  queda  negat  d’aigua  i 

totalment enfangat.  Interromp el pas dels usuaris d’una manera molt  important  i els 

obliga a fer maniobres que en determinades situacions poden arribar a ser perilloses 

pels vianants i pel trànsit ferroviari. 
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Figura 3.3 Episodi de pluja i estat de l’accés principal. 

 

- La il∙luminació de l’accés principal és insuficient quan es fa fosc. 

 

- La  presència  del  parc  infantil  situat  just  al  costat  de  l’accés  principal  de  l’estació, 

separat per un mur, no permet un punt d’accés prou ample. 

 

Per  tal  de  solucionar  aquests  problemes  es  proposa  una  reforma  dels  actuals  accessos  a 

l’estació de ferrocarril Mollet Santa Rosa basat amb una urbanització de  l’espai del voltant 

de l’estació. 
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1 Introducció 
 
El reportatge fotogràfic que s’exposa a continuació pretén mostrar l’entorn del projecte 
objecte d’estudi. 
 
Es mostren els accessos actuals de l’estació de ferrocarril de Mollet Santa Rosa i es 
pot apreciar la seva precarietat. També es mostra l’entorn de la ubicació de la 
passarel·la projectada en el present projecte, que uneix el nou Polígon Industrial 
desenvolupat segons el PAU – 39 La Farinera amb el barri de l’estació del nord. 
 
El reportatge gràfic mostra imatges que van des del nou polígon industrial adjacent a 
les vies del tren fins el pas a nivell situat al carrer Rafael Casanova. 
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2 Reportatge fotogràfic 
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Fotografia 1 Vistes de l’estació Mollet Santa Rosa des del nou polígon industrial PAU – 39 La Farinera. 

 

 

 

Fotografia 2 Marge dret de l’estació. A mà esquerra el mur d’escullera que limita el nou polígon industrial. Vistes 
amb direcció Puigcerdà. 
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Fotografia 3 Estació Mollet Santa Rosa, direcció Barcelona. 

 

 

Fotografia 4 Vistes del mur d’escullera que limita el polígon industrial PAU – 39 La Farinera. La quarta via més 
allunyada que s’aprecía és la que dóna accés a l’empresa ALSTOM a Santa Perpètua de Mogoda. 
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Fotografia 5 Mur d’escullera del polígon industrial PAU 39 – La Farinera. 

 

 

Fotografia 6 Espai adjacent a l’aparcament de l’estació. Accés a la passarel∙la. 
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Fotografia 7 Aparcament de l’estació de tren Mollet Santa Rosa. 

 

 

 

 

Fotografia 8  Andanes 1 i 2 de l’estació. Direcció Barcelona. 
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Fotografia 9 Edifici de l’estació de Mollet Santa Rosa vista des del Carrer de Joan Maragall. 
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Fotografia 10 Accés des dels pas a nivell absolutament deficitari i sense pavimentar. 
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Fotografia 11 Parc adjacent a l’estació. 

 

 

 

Fotografia 12 Pas a nivell situat al carrer Rafael Casanovas. Direcció Puigcerdà. Es pot comprovar la precarietat de 
l’accés, que no està pavimentat. 
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Fotografia 13 Estat de l’accés adjacent al pas a nivell durant i després d’un episodi de pluja. L’accés queda 
impracticable. 

 

 

Fotografia 14 Zona verda del polígon adjacent a les vies del ferrocarril. 
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Fotografia 15 Zona verda del polígon adjacent a les vies del ferrocarril. 

 

 

Fotografia 16 Zona verda del polígon adjacent a les vies del ferrocarril. 
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1 Introducció 
 

Com  que  no  es  disposa  de  cap  estudi  topogràfic  de  la  zona,  en  aquest  annex  només  es 

defineixen els punts geodèsics que es tindran en compte a l’hora de fer el replanteig. Per tant 

serà necessari realitzar un estudi topogràfic abans de començar les obres. 

L’abast  d’aquest  annex  doncs,  és  el  d’obtenir  les  coordenades  dels  vèrtexs  geodèsics  que 

permetin realitzar un futur replanteig de l’obra. 

2 Vèrtexs geodèsics 
 

L’àmbit del projecte es troba en la fulla 290‐119 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), a 

escala 1:5000. Els punts necessaris per a la triangulació són els següents: 

- 290119015 

- 290119016 

- 290119017 

La posició que ocupen els vèrtexs geodèsics anteriors es pot veure a la següent figura: 

 

 

A continuació s’inclouen les fitxes de cadascun dels vèrtexs geodèsics. 
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inferior, situat damunt d'un pont peatonal 
a sobre de l'autopista.

Des de Martorelles, en direcció a Mollet del Vallès fins a arribar al polígon industrial on hi ha la factoria Derbi. El senyal es troba al pont peatonal que 
hi ha davant de la fàbrica.
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Projecte de nou accés i millora de l’existent a l’estació de ferrocarril de Santa Rosa 
Annex 4. Geologia i geotècnia 

 

A continuació s’adjunta l’estudi geotècnic utilitzat en el present Projecte. 

L’estudi geotècnic ha estat facilitat per l’empresa Farinera Moretó S. A. Correspon a un estudi 
que l’empresa Farinera Moretó S. A. va encarregar a l’empresa Mediterrània de Geoserveis S.L. 
l’any 2006 amb l’objectiu de construir en un futur una nau industrial en una parcel∙la del nou 
polígon  industrial  de  La  Farinera,  just  al  costat  on  es  situa  la  passarel∙la  per  a  vianants 
projectada en aquest projecte. 

Si bé els  sondeigs  realitzats en aquest estudi geotècnic no coincideixen exactament amb els 
punts de  les  fonamentacions del projecte,  la distància existent entre els  sondeigs  reals  i els 
punts exactes de les fonamentacions és mínima, i per aquest motiu, tractant‐se d’un projecte 
acadèmic, que els valors que proporciona  l’estudi geotècnic s’han pres com a vàlids per a  la 
realització del present projecte. 

 



























































 

 

 


