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1. OBJECTE DEL PROJECTE 

Es redacta el present “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER REMEI I PONT SOBRE EL RIU SEC. 

CERDANYOLA DEL VALLÈS” per a definir i valorar les obres necessàries per a l’execució d’un pont 

sobre el Riu Sec, que connecti el barri  del Banús, al costat sud, amb les noves instal·lacions que 

s’estan executant i el barri de la Farigola, al costat nord. A banda i banda del pont hi haurà un 

conjunt d’obres d’urbanització per condicionar el trànsit de vehicles i el pas de vianants. 

 

 

2. ANTECEDENTS 

Cerdanyola del Vallès està situada a la comarca del Vallès Occidental. Fins a principis del segle XIX 

Cerdanyola contava amb a una població d’uns 1.000 habitants, a la dècada de 1930, superava els 

3.000. No va ser fins als anys cinquanta que l'economia i la societat civil es van començar a 

recuperar. En aquells anys, la demanda creixent de mà d'obra i la immigració massiva van provocar 

un creixement caòtic i desordenat de la ciutat. En només tres dècades, s'arribà als 50.000 habitants. 

Actualment Cerdanyola té una població d’uns 58.000 habitants.  

 

Cerdanyola està limitada pel nord per l’autopista C-58, a l’oest limita amb l’autopista B-30 i al sud 

limita amb la carretera comarcal BP-1413. La ciutat es travessada, de nord-oest a sud-est, per la 

carretera N-150, pel ferrocarril de Barcelona-Manresa i pel riu Sec, sent, sobretot aquestes dues 

últimes, un impediment per a la mobilitat, tant de vehicles com de vianants, dins de la ciutat. 
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Gràfica 1. Planta dels usos de sòl  de Cerdanyola del Vallès. Amb el riu Sec i la línia de ferrocarril. 

 

El Riu Sec i el ferrocarril han representat un obstacle per a la comunicació entre la Cerdanyola del 

nord i la Cerdanyola del sud, sobretot entre la zona urbana del nord i la zona urbana del sud. 

Per a solucionar el problema de comunicació, que representen aquestes dues línies, s’han realitzat 

diversos passos i ponts per travessar tant el riu com el ferrocarril. Aquests passos estan repartits al llarg 

de la població. 

 

A la ciutat hi ha 5 ponts i una passarel·la per a vianants que travessen riu Sec, i existeixen 5 

estructures que travessen la línia de ferrocarril, l’última d’aquetes va ser inaugurada l’any passat, i és 

la situada a la part més oest de la zona urbana.  
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Gràfica 2. Planta dels usos de sòl  de Cerdanyola del Vallès, amb el riu Sec, la línia de ferrocarril, els passos 

existent,  la nova zona d’equipaments i l’àmbit del Projecte. 

 

La part sud de la zona on s’ha inaugurat l’últim pas per sobre el ferrocarril (zona marcada en color 

rosa en la gràfica 2) és un espai on l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès està donant un impuls per 

a reconvertir, el que havia estat l’antiga fàbrica d’Uralita, en un espai amb nous equipaments  per a 

la ciutat. 

 

Així doncs trobem diferents projectes i obres en l’entorn de l’àmbit del Projecte que han anat 

impulsant, en els últims anys, diferents administracions; i cal considerar-les alhora de la redacció del 

present projecte. Entre aquestes cal destacar: 

 

a) Projecte d’urbanització del carrer de Can Pallarès: 

Es tracta d’un projecte per a la millora i la seguretat viària en aquest carrer. S’ha portat a terme la 

construcció d’una rotonda i un ajust de la secció del carrer, executant voreres més amples. Obra 

executada. 
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Fotografia 1. Vista del carrer de Can Pallarès 

 

b) Projecte d’urbanització del carrer Riu Sec. 

Actuacions realitzades que han consistit en la remodelació de les vores, de les canalitzacions 

existents, i dels vials de les ribes del Riu Sec per millora la connectivitat i disminuir el risc 

d’inundacions. Obres executades. 

 

 

 

Fotografia 2. Remodelació carrer Riu Sec.               Fotografia 3: Canalització del Riu Sec 

 

 

c) Projecte d’ordenació de la zona esportiva i urbanització de la Zona 6b del sector riu sec. 

Es tracta de la urbanització de la plaça (obra realitzada) que donarà accés a l’Escola Bressol i 

també a la zona esportiva. A la vegada s’ha comunicat aquesta zona amb la població 

resident més al nord mitjançant un pas elevat (ja fet) sobre les vies del ferrocarril (marcat en 

groc a la gràfica 2). 
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Fotografia 4. Vista de la plaça recentment inaugurada. Al fons el  

pas sobre el ferrocarril. 

 

 

d) Zona d’equipaments (Escola Bressol  i Equipaments esportius) 

Actualment s’està construint una escola bressol, i en breu es preveu l’inici de les obres dels 

equipaments esportius. 

 

 

Fotografia 5. Construcció d’una escola bressol. 

 

 

Totes aquestes actuacions, que s’han anat realitzant en aquests últims anys, provocarà que 

augmenti la mobilitat entre la part nord del Riu Sec i la part sud, sobretot entre el barri de la Farigola 

(al nord) i el barri del Banús (al sud). Per facilitar aquest flux, tant de gent com de vehicles, evitar 

recorreguts relativament llargs, i unir aquests dos barris, històricament separats,  es proposa 
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l’execució d’un pont que travessi el Riu Sec, l’objecte d’aquest projecte. També gràcies a aquest 

projecte es generarà una zona continua d’esbarjo, lleure i passeig entre el pont de Can Pallarès i el 

pont de Santa Anna. 

 

A continuació mostrem les distancies existents entre els ponts que travessen el Riu Sec en la zona 

urbana. Com es pot comprovar en el croquis, la part oest de la zona urbana no té cap pas en una 

distancia de 885 metres, mentre que la resta de zona urbana hi han passos molt més propers, els que 

disten més lluny, un de l’altre, disten a 335 metres; mentre que els dos més propers estan a 179 

metres. D’aquesta manera es produeix un desequilibri entre la població que viu a l’est de la que viu 

a l’oest, ja que els que viuen en la zona oest han de utilitzar més temps per a poder anar d’un costat 

a l’altre de la ciutat. A més aquesta situació es veu agreujada per les noves infraestructures que 

s’estan generant en la zona oest (equipaments esportius, llar d’infants, plaça,...), les quals necessiten 

d’un bon accés, i que la gent no trobi cap impediment per anar-hi, quan més a prop de la societat 

posis un recurs, més profit se n’obtindrà; per tant, el nou pont que es presenta en aquest projecte, és 

vital per a donar un impuls a aquesta nova zona, i per unir dos barris els quals el Riu Sec ha fet de 

barrera al llarg d’aquests anys. 

 

 
Gràfica 3. Planta de les distancies entre ponts existents que travessen el Riu Sec de la zona urbana de 

Cerdanyola. 
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S’ha realitzat un petit estudi del temps necessari que es triga per anar, del punt mig existent entre el 

pont de Santa Anna i el pont de Can Pallarès, d’un costat a l’altre del Riu Sec (veure gràfica 4).  

• En el cas d’anar a peu, s’han estudiat les dues alternatives possibles, anant pel pont de 

Santa Anna i anant pel pont de Can Pallarès; en la primera ruta hi ha una distancia de 1.102 

metres ( 17 min) , i en la segona opció hi ha una distancia de 1.008 metres (15 min). 

• En el cas d’utilitzar el vehicle, només s’estudia la possibilitat d’anar-hi pel pont de Santa 

Anna, ja que pel pont de Can Pallarès el recorregut és molt llarg, i es descarta. Per anar del 

costat sud al costat nord hi han 1.265 metres i es triga uns 6 minuts i mig; si vas del costat 

nord al costat sud, hi ha una distancies de 1.246 metres, i es triga uns 7 minuts. Els temps pot 

variar 1 min amunt o avall, en funció del semàfors principalment, el trànsit no influencia 

massa, ja que s’ha observat que no es produeixen cues importants en els accessos pel pont 

de Santa Anna en diferents franges horàries, ni en diferents dies laborables. 

 

 
Gràfica 4. Planta del recorreguts, a peu i amb vehicle, del punt mig existent entre el pont de Santa Anna i el pont 

de Can Pallarès, d’un costat a l’altre del Riu Sec. Supòsit de no haver el pont de projecte. 

 

Tots els motius exposats anteriorment justifiquen la execució d’aquest projecte. 
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3. OBJECTIU DEL PROJECTE 

Es redacta el present Projecte per a definir i valorar les obres necessàries per a l’execució d’un pont 

sobre el Riu Sec, que connecti el barri  del Banús, al costat sud, amb les noves instal·lacions que 

s’estan executant i el barri de la Farigola, al costat nord. A banda i banda del pont hi haurà un 

conjunt d’obres d’urbanització per condicionar el trànsit de vehicles i el pas de vianants. 

 

L’objectiu principal del projecte és unir dos barris, històricament separats: el barri de la Farigola amb 

el barri del Banús. També gràcies a aquest projecte es generarà una zona continua d’esbarjo, lleure 

i passeig entre el pont de Can Pallarès i el pont de Santa Anna.  

 

El projecte es dissenya donant més importància al pas dels vianants que al trànsit de vehicles, de tal 

manera que es doni continuat al carrer Riu Sec, actualment remodelat, i que té una secció amb 

major espai pels vianant que pels vehicles (fotografia 2). El que es vol aconseguir és convertir els 

laterals del Riu Sec, del Pont de Can Pallarès al Pont de Santa Anna, en un passeig d’ús preferencial 

per als vianants. Del pont de Can Pallarès al nou pont projectat el passeig aniria per la marge nord, i 

seria el recent condicionat carrer del riu Sec; i del pont projectat al pont de Santa Anna el passeig 

aniria pel marge sud, i seria l’actual zona verda existent. (veure gràfica 5) 

 

 
Gràfica 5. Planta de les zones habilitades com a passeig a les vores del riu Sec, entre el Pon de Can Pallarès i el 
pont de Santa Anna. 
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Per a materialitzar l’objectiu d’aquest projecte haurem de realitzar un pont sobre el riu Sec, aquest 

pont haurà de complir els següents requisits: 

• Haurà de complir els requeriments exigits per l’ACA, en especial el del marge de seguretat 

entre la part inferior del tauler i la làmina d’aigua per a una avinguda d’aigua amb un 

període de retorn de 100 anys, aquest marge mai haurà de ser inferior a 1 metre. No es 

podrà acceptar cap tipologia de pont que no compleixi amb aquest requisit. S’ha realitzat 

un estudi hidràulic (annex 8) per a saber la cota de la làmina d’aigua per a les avingudes 

d’aigua amb períodes de retorn de 100 i 500 anys. 

• Econòmic: En la situació econòmica actual, on les administracions tenen uns pressupostos 

molt restringits, aquest indicador també serà molt important. Es descartaran tipologies molt 

cares i es premiarà la funcionalitat. 

• Manteniment: relacionat amb l’apartat anterior, el manteniment de l’estructura haurà de 

ser mínim.  S’utilitzaran materials amb baix manteniment. 

• Afecció a la llera del riu durant les obres: donat que l’obra a realitzar s’executa en la llera 

del riu, és  de vital importància que les obres afectin, el menys possible, la lliure circulació de 

l’aigua es cas d’avingudes, evitant crear un efecte pantalla, que afectaria, en cas 

d’avingudes, la làmina d’aigua aigües amunt. 

• Impacta ambiental/adaptació amb l’entorn: S’intentarà que la nova estructura quedi ben 

integrada amb l’actual entorn. Per tal de que l’impacta amb l’entorn sigui menor es 

dissenyaran els murs del projecte amb escullera, aquests murs s’adapten millor que no pas 

els murs de formigó. En cas de ser necessària una pila central aquesta es situarà fora de la 

canalització de la llera d’aigua existent.  També es buscarà de minimitzar l’impacta visual 

als veïns i usuaris.  

• Secció: com hem dit anteriorment es prioritza l’espai dels vianant respecte a l’espai del 

vehicles. Els carrers annexes al pont són tots d’un sentit de circulació, amb el que en el pont 

de projecte només deixarem 1 carril per al pas de vehicles. Per al pas de vianants, 

respectarem les seccions amples existents en els carrers contigus al pont, i es dissenyarà 

amb un ample efectiu per als vianants d’uns 8 metres. No cal fer  estudi d’alternatives per a 

les seccions, ja que segons aquests criteris queda establerta. 

• Esquema estructura i materials: l’esquema i tipologia del pont ha de ser adient amb la 

tipologia escollida. Escollirem relacions de llum/cantell mitges, evitant els valors extrems. 
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4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

En l’annex 2 s’ha realitzat un estudi d’alternatives per a veure quina tipologia de pont és la més 

adient, es a dir, compleix amb més requisits i més fidelment els objectius marcats en l’anterior 

capítol.  

 

Les alternatives que s’estudiaran fan referència a les tipologies de tauler, i són les següents: 

• Un pont d’un sòl vànol, amb  1 tauler in-situ (alleugerit i posttesat). 

• Dos ponts simètrics adossats amb  pila intermèdia, amb taulers in-situ. El vànol curt de 

formigó armat i el vànol llarg de formigó armat, alleugerit i posttesats. 

• Un pont amb tauler prefabricat amb una pila intermèdia. 

• Dos ponts simètrics adossats, amb taulers mixtes (estructura metàl·lica + formigó armat) amb 

pila intermèdia. 

 

No s’ha estudiat alternatives d’ubicació en planta ja que, com exposem a l’annex d’alternatives, de 

les dues possibilitats existents d’ubicació, la escollida presenta tots els avantatges respecte l’altre, 

amb el que no dóna peu a realitzar un estudi. 

 

Tampoc s’ha fet estudi de les possibles seccions, ja que com em dit anteriorment, la secció queda 

molt definida al ser un pont amb un ús preferencial dels vianant respecte als vehicles. Per a la 

circulació de vehicles deixarem 1 carril de 3,5 metres d’amplada,  i per al pas de vianants es deixarà 

un espai d’uns 8 metres.  

 

 

 

 

 

5. OBJECTE DEL PROJECTE 

Les actuacions previstes en el present document, es resumeixen en els següents punts: 

• Estructura d’un nou pont sobre el Riu Sec a Cerdanyola del Vallès. 

• Adequació dels vials d’accés al nou pont i execució dels murs necessaris. 

• Noves rampes d’accés al pont per a persones amb mobilitat reduïda. 
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6. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 

 

A continuació es descriuen els condicionants fonamentals de l’actuació. 

 

 

6.1. Condicionants d’integració urbanística. 

A continuació destaquem els principals objectius del Projecte del Pont del Remei a Cerdanyola 

sobre el riu Sec: 

 

Protagonisme de vianants: 

- Prioritat dels vianants per sobre dels vehicles. 

- Procurar la continuïtat de fluxos i incorporar zones d’estada a l’entorn del riu. 

- Moderar la velocitat dels vehicles. 

 

Urbanització coherent al llarg del riu Sec 

- Urbanitzar segons els usos futurs (zona d’equipaments). 

- Utilitzar criteris de referència aportats al riu sec 

- Incorporar mobiliari urbà amb coherència vers la resta de l’espai públic de la ciutat. 

 

Facilitar l’accés als nous equipaments 

- Adaptar les noves rasants del carrer a la cota en que es situa l’accés als equipaments. 

- Potenciar l’arribada dels vianants per un espai públic adequat 

- Facilitar l’accés i l’aturada tant de vehicles particulars com d’autobusos (que puguin donar 

servei als centres escolars). 

 

Millora de la xarxa de serveis urbanístics 

- Incorporar les xarxes de serveis urbanístics necessaris per a la zona d’equipaments; electricitat, 

telecomunicacions i xarxa de gas 

- Enllumenat adient per a vianants i vehicles. 

- Xarxa de clavegueram. 

- Xarxa de reg 

 

Criteris de sostenibilitat 

- Materials de fàcil manteniment i reposició. 

- Minimització de la contaminació lumínica. 

- Utilització de vegetació autòctona coherent amb l’existent. 
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6.2. Traçat i límits de connectivitat 

Els condicionants de l’encaix del traçat són: 

• La cota mínima inferior del tauler fixada en l’estudi hidràulic que condiciona la rasant sobre 

el pont. 

• La connexió amb els vials existents. 

 

 

6.3. Condicionants constructius. 

S’ha de minimitzar l’afectació sobre el riu. 

• La llum a salvar pel pont, de l’ordre dels 35,5 m, fa que la nova estructura es pugui realitzar 

tant amb un sòl vànol com un tauler de dos vànols amb una pila intermèdia, tal i com 

veurem en l’estudi d’alternatives, l’opció triada serà mitjançant dos vànols. 

• S’ha previst l’execució del tauler amb una cimbra porticada recolzada sobre castellets 

intermitjos provisionals amb llums d’uns 12 m, d’aquesta manera es produeix una afectació 

molt menor en cas d’avingudes. 

 

En el moment de la construcció dels murs en el carrer del Riu Sec i en el carrer del Remei, s’hauran 

de tallar provisionalment el trànsit (veure plànol 1 de l’Estudi de Seguretat). 

 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

A continuació exposem un alçat i una planta del pont a realitzar. 

 

Plànol 1.Alçat del pont. Pont de dos vànols amb pila intermèdia. 
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Plànol 2. Planta del pont. Dos ponts simètrics situats un al costat de l’altre. 

 

A continuació es detallen les característiques fonamentals de la solució projectada. 

 

 

7.1. Traçat 

Segons els condicionants descrits en el punt 6.2. s’ha encaixat el traçat mitjançant  cinc eixos: 

Eix 1: Correspon al vial del pont. Comença al Carrer del Remei, creua el Riu Sec i acaba al carrer 

Adam i Eva. 

Eix 2: Correspon al carrer del Riu Sec. 

Eix 3: Es un eix secundari que defineix la rasant en a la part inferior de la vorada de la cruïlla nord-est 

entre l’eix1 i l’eix2. 

Rampa 1: Correspon al eix principal de la rampa de connexió entre el Passeig de la Riera i el nou 

pont. 

Rampa 2: Correspon a la zona de descans situada entre la rampa i el Passeig de la Riera. 

 

 

7.2. Nou pont sobre el Riu Sec 

El pont objecte d’aquest Projecte està constituït per dos ponts simètrics situats un al costat de l’altre , 

amb piles intermèdies. Els estreps i les piles es realitzaran in-situ, la fonamentació dels quals serà 

mitjançant sabates superficials. 
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El tauler del pont és realitzarà mitjançant dos vànols, un primer vànol  d’uns 15,5 metres de llum, de 

formigó armat; i un segon vànol de llum 20 metres, de formigó amat, alleugerit i posttesat.  

 

Les dues seccions tenen la mateixa forma: una llosa de 80 cm de cantell, a banda i banda de la 

llosa surt un voladiu de 15 cm de cantell i una amplada de 1,25m. L’amplada del tauler serà de 6 

metres cadascun, de tal manera que, un tauler al costat de l’altre, constituiran una plataforma de 

12 metres d’amplada. (veure plànol 3) 

 

El trànsit es segregarà dels vianants, deixant un vial d’escassa importància pel que fa a l’amplada 

(un sentit únic de circulació, de 3.50 m d’amplada) en contraposició a un espai per a vianants 

sobreabundant, amb una vorera d’uns 8,0 metres lliures. La coexistència d’àmbits és accentuada 

pel fet que la vorera i el vial estan en el mateix pla, sense altra diferenciació que el paviment i la 

segregació mitjançant les barreres de protecció.  

 

 

Plànol 3. Secció del tauler en el vànol posttesat. 

 

Estructuralment cada pont és un tram recte isostàtic format per dos vànols, el primer vànol  d’uns 

15,5 metres de llum, és de formigó armat; el segón vànol, de llum 20 metres, és de formigó amat, 

alleugerit i posttesat. 

 

L’alleugeriment del tauler està constituït per quatre cilindres de porexpan de diàmetre 50 cm, situats 

al llarg de la llosa. 

 

El posttesat està situat en el vànol llarg de 20 metres de llum, i discorre al llarg de cinc baines de 90 

mm per on passaran els cables del posttesat, per cada baina passaran 15 cordons de Ø6’’.  
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La vinculació entre el tauler i la subestructura es materialitza mitjançant neoprens. En cada 

recolzament de tauler hi hauran dos neoprens. 

 

Procés constructiu 

Amb l’objecte de minimitzar l’afectació sobre el riu, s’ha previst l’execució del tauler sobre cimbra 

aporticada en tota la seva extensió. La cimbra recolzarà sobre un castellet provisionals en el llit del 

riu, uns altres dos castellets provisionals sobre la pila intermèdia, i uns altres dos castellets sobre els 

enceps dels estreps, directament sobre els tacons davanters. Per tant la llum total del pont se salvarà 

mitjançant tres trams aproximadament iguals. El tesat es planteja des d’un dels dos extrems, en 

aquest cas s’ha escollit des de l’estrep recte (E-2). 

 

 

Plànol 4. Cimbra aporticada. 

 

 

7.3. Rampes, escales i murs. 

S’ ha previst una rampa entre el Passeig de la Riera i el nou pont com a recorregut per a persones 

amb mobilitat reduïda. Aquesta s’ha integrat a una zona enjardinada situada entre el Passeig i el 

Riu. 

 

S’ha previst 2 escales, la primera per a connectar el pont a l’estrep 1 amb el camí de vora del Riu 

Sec, i la segona per millorar la vorera del carrer del Riu sec entre el nou pont i el límit est del projecte 

que baixa amb un pendent longitudinal del 19%. 

 

Tant el nou pont com la modificació dels seus accessos fa que s’hagin d’aixecar una sèrie de murs 

de contenció mitjançant escullera. 
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• Mur 1: Separa el carrer del Remei en dos vials a diferent nivell. El de la esquerra 

accedeix al nou pont i el de la dreta mante la connexió actual amb el Passeig de la 

Riera. 

• Mur 2: Situat al costat esquerra del vial d’accés al pont del carrer del Remei permet 

contenir les terres i no envair la fabrica existent. 

• Mur 3: Aquest mur funciona com a aleta oest del estrep 1, ortogonal al riu, i conté les 

terres de l’escala. 

• Mur 4: Aquest mur funciona com a aleta est del estrep 1, paral·lela al riu, i conté les 

terres de la rampa. Es connecta amb el mur existent al marge dret del riu. 

• Mur 5: Aquest mur està ubicat a carrer del Riu Sec i funciona com a aleta oest de 

l’estrep 2 substituint parcialment el actual talús entre el carrer del Riu Sec i el Riu.  

• Mur 6: Aquest mur està ubicat a carrer del Riu Sec i funciona com a aleta est de l’estrep 

2 substituint el actual talús entre el carrer del Riu Sec i el Riu fins a connectar amb el mur 

existent al marge esquerre del riu. Alhora fa la funció de contenció de terres de la 

vorera-escala. 

 

 

7.4. Ferms i paviments. 

Àmbits de pavimentació 

 

El projecte disposa de diferents àmbits de pavimentació: 

 

Àmbit 1 – Prolongació del vial del carrer del Riu Sec definit en el “Projecte d’urbanització del carrer 

Riu Sec” fins el nou pont. 

Vorera dreta: Paviment de llambordes 

Calçada: Paviment de llambordes 

Vorera esquerra: Parterre 

 

Àmbit 2 – El vial del carrer del Riu Sec des de la cruïlla amb el vial del nou pont fins al final. 

Vorera dreta: Paviment de panot 

Calçada: Paviment mescla bituminosa 

Vorera esquerra: Paviment de panot 

 

Àmbit 3 – El nou vial del pont, des de el seu inici al carrer del Remei fins la cruïlla amb el carrer del Riu 

Sec. 

Vorera dreta: Paviment de llambordes 

Calçada: Paviment mescla bituminosa 
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Vorera esquerra: Paviment de llambordes 

 

Àmbit 4 –El corresponen al carrer Adam i Eva. 

Vorera dreta: Paviment de llambordes 

Calçada: Paviment mescla bituminosa 

Vorera esquerra: Paviment de panot 

 

Àmbit 5 –La rampa d’accés des del Passeig de la Riera al nou pont. 

Paviment de llambordes 

 

 

 

 

Determinació del paquet de ferms de mescla bituminosa 

 

Aplicant la vigent la Norma 6.1-IC “secciones de firme”: 

 

Trànsit 

Segons observació feta a la zona, es preveu un trànsit de vehicles pesants als vials de projecte amb 

una intensitat mitja diària més petit de 50 que correspon a la categoria T41. 

 

Esplanada 

Pel T41 es pot aplicar les explanades E1, E2 i E3. 

S’utilitzarà l’esplanada E2. Per assolir-la s’estendran 35 cm de sol seleccionat tipus 3 sobre terraplè de 

sol adequat 

 

Seccions d’afermat 

Amb un transit de categoria T41 i una explanada E2 s’ha escollit la secció T4121 descrita en següent 

apartat. ( 30 cm tot-ú + 10 cm mescla bituminosa) 

 

Pavimentació vorera amb llambordes: 

Base de formigó de 20 cm 

Capa de sorres de 3 cm 

Llamborda de formigó gris de 20x10x6 cm model Terana Six de Breinco o similar 

 

Pavimentació vorera amb panot: 

Base de formigó de 15 cm 

Morter de ciment de 3 cm 
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Panot gris de 9 pastilles de 20x20x4 cm 

 

Pavimentació calçada amb llambordes: 

Base de formigó de 20 cm 

Morter de ciment de 3 cm 

Llamborda de formigó gris de 20x10x8 cm model Terana Six de Breinco o similar 

 

Pavimentació calçada amb mescla bituminosa: secció T4121 

Formació d’esplanada tipus E-2, amb un gruix de 35 cm de sols seleccionats tipus 3. 

Tot-ú amb un gruix de 30 cm. 

Reg d’emprimació ECI. 

Capa intermèdia bituminosa AC22BIN, de 5cm de gruix. 

Reg d’adherència ECR2M. 

Capa de rodament bituminosa AC16 SURF, de 5cm de gruix. 

 

 

 

7.5. Drenatge. 

Existeix xarxa municipal unitària que discorre per tot el carrer Riu Sec. El col·lector principal que 

discorre pel centre de la calçada és de diàmetre variable entre 400 mm i 800 mm. Hi ha vàries 

escomeses també de diferents diàmetres entre 300 mm i 600 mm. 

 

També existeix xarxa municipal que discorre pel carrer Adam i Eva en direcció al carrer Riu Sec, tot 

continuant amb un canal de desguàs cap al riu. El diàmetre és de 400mm. 

 

Per altra banda, existeix xarxa municipal unitària que discorre pel carrer del Remei. El col·lector es de 

diàmetre 400 mm i desguassa també al riu Sec. 

 

Degut a les obres realitzades, es desviaran els col·lectors PEAD DN800 mm en la zona compresa 

entre els límits d’actuació del carrer Riu, realitzant nous pous de connexió a ambdues bandes del 

carrer. El col·lector municipal PEAD DN400 mm del carrer Adam i Eva es desviarà per a connectar als 

nous pous construïts a la cruïlla i es realitzarà una nova canalització de desguàs PEAD DN400 mm. 

 

La construcció de la nova estructura del carrer del Remei, obliga a desviar el col·lector municipal de 

400 mm, construint un nou pou de connexió al límit de les obres i realitzant una nova canalització de 

desguàs. 
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Les tapes per als pous de registre seran per a una càrrega de ruptura de 40 tn o equivalent. 

 

El drenatge de les aigües pluvials es realitza mitjançant embornals de 70x30 cm de fosa per a una 

càrrega de ruptura de 25 tn o equivalent, i a una interdistància mitja de 17 m. 

 

El drenatge de la estructura serà mitjançant embornals que drenaran directament al riu. Les 

característiques dels mateixos son iguals als abans esmentats. 

 

Els pous dels embornals són sifònics ja que connecten a una xarxa unitària. La connexió dels 

embornals fins als pous de registre es realitza amb tub DN300 mm. 

 

 

7.6. Enllumenat. 

Les instal·lacions d’enllumenat es dissenyen tenint en compte la geometria i seccions del pont i dels 

vials d’accés al pont. Els vials hauran de tenir un nivell d’il·luminació mitja en calçada de 15-20 lux i 

en vorera de 10 lux, amb una uniformitat mitja superior a 0,40. 

 

El projecte contempla la supressió de totes les columnes d’enllumenat afectades per les obres. 

Mentre no funcioni l’enllumenat definitiu es col·locaran el mateix nombre de punts de llum 

provisionals. 

 

Respecte la tipologia de noves les lluminàries s’han escollit d’acord amb les característiques urbanes 

de la zona. Es demana a la empresa Carandini de fer un estudi lumínic per veure quin tipus de 

projectors i columnes col·locar, i on s’han de posar per complir els requeriments d’iluminació. Segons 

aquest estudi hi hauran 5 punts de llum: 

 

• 3 punt de llum nous constituïts per 3 columnes de 12 metres d’alçada amb projectors de 

la casa CANDINI o similar. 

• 1 columna nova a col·locar de 8 m d’alçada tipus IMPU amb braç de 2 m. 

• 1 columna vella a reubicar. 

 

Les derivacions a lluminàries de les línies d’alimentació es realitzaran en caixes de borns a l’interior de 

les arquetes registrables dels suports de les lluminàries, a una alçada mínima del nivell del terra 

acabat de 30 cm 
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Es realitzarà la instal·lació d’una xarxa de posta a terra unint cada una de les piques de posta a terra 

instal·lades a les columnes, amb un conductor de coure nu de secció 35 mm2 estès a l’interior de la 

rasa. 

 

El subministrament elèctric vindrà des del quadre elèctric situat a la nova Plaça del Riu Sec. 

 

Els cables seran armats amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular per una millor 

protecció contra el deteriorament. 

 

Les noves instal·lacions elèctriques seran soterrada amb un tubular de doble capa, corrugat en 

l’exterior i llis en l’interior, de Polietilè d’alta densitat flexible. En les canalitzacions sota vorera 

s’adopta la solució de canalització amb tub de PE doble paret corrugat exterior de DN 110 mm per 

a cada línea. En voreres la cota superior del corrugat no serà inferior a 42 cms respecte la cota 

d’acabat de vorera. 

 

Sobre aquests tubs es disposarà sorra fina i totxanes per tal de cobrir-los i protegir-los contra possibles 

accions mecàniques. Quan els tubs hagin de creuar carrers els tubulars es protegiran amb formigó 

HM-20. Els tubs disposaran d’un espai de reserva en previsió d’augment de circuits. 

 

Els creuament de vials es realitzaran el més perpendicularment a l’eix del vial que sigui possible. En 

aquest cas la canalització estarà en un prisma de formigó com a mesura de protecció addicional. 

Sempre que sigui possible es disposarà almenys un tub de reserva. 

 

En vials la cota superior del corrugat no serà inferior a 60 cms respecte la cota de calçada. 

 

El projecte contempla una partida alçada a justificar en cas que durant l’execució de les obres hi 

hagués algun element del quadre d’enllumenat a modificar o canviar. 

 

Tots els pericons seran registrables amb tapa de fosa dúctil segons la Norma EN-124, amb la 

inscripció “Enllumenat públic” o “EP” amb tancament hidràulic classe B-125 per voreres i C-250 per 

arquetes en calçada. 

 

 

7.7. Accessibilitat, barreres i baranes 

Les necessitats hidràuliques i la topografia de la zona no permeten garantir l’accessibilitat a persones 

amb mobilitat reduïda en tots els nous recorreguts que el projecte planteja. No obstant, un d’aquests 

itineraris sí que serà adaptat d’acord amb el que disposen els següents decrets: 
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• Decret 135/1995, Codi d’accessibilitat de Catalunya, de 24 de març 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. 

 

Per a la protecció dels vehicles i els vianants contra caigudes es disposen dos elements: 

- Una barana a banda i banda del pont i un pretil de protecció entre la calçada i la 

vorera, per tant, serà necessària una vorera mínima (no utilitzable) de 0.5 m al costat 

oest amb la finalitat de suportar també una barrera/pretil antiimpacte. La vorera del 

costat est, és d’amplada aproximada de 8,0 metres. 

- La col·locació d’una barrera/pretil metàl·lic té la finalitat d’incrementar la seguretat 

dels vehicles enfront a caigudes. A més, també emfatitza la separació entre els 

vehicles a motor i els vianants, atorgant sensació de seguretat a ambdós usuaris. 

 

La barrera/pretil està format per un tub longitudinal de 200 mm de diàmetre i suports de secció 

rectangular cada 1,50 m, seguint el mateix ritme que els muntants de la barana. Té una alçada 

variable segons la zona. 

 

Les baranes del projecte queden diferenciades en 4 tipologies: 

• Barana voladís pont: barana d’acer inoxidable formada per un passamà de fusta, dues 

xapes longitudinals superiors de 6 mm d’espessor i perfils tubulars de 16 mm de diàmetre 

distribuïts de manera aparentment aleatòria. 

• Barana rampes carrer del Remei costat fàbrica: barana estàndard tipus Empúries o 

similar de 2 o més metres d’alçada. 

• Barana rampes carrer del Remei costat edificació d’acer: Barana senzilla formada a 

base de muntants i passamà de 6 cm de diàmetre i 3 mm d’espessor. Muntants cada 

1.50 m i brèndoles verticals de perfil tubular de 16 mm amb un espai interior no superior 

als 10 cm. 

• Barana rampa vegetada: Idèntica morfologia a la barana anterior sense brèndoles 

verticals i muntants horitzontals. En aquest cas la barana és d’acer inoxidable. 

 

Les superfícies exteriors, en contacte amb l’aire i a la vista, dels pretils i baranes d’acer, es protegiran 

de la corrosió mitjançant pintura anticorrosiva. 
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7.8. Enjardinament i mobiliari urbà 

Pel que fa a l’arbrat, per enriquir el recorregut al llarg del carrer i per ser conseqüent amb les 

situacions diverses que es van donant al llarg d’aquest, s’ha evitat la plantació continua i equidistant 

de la mateixa espècie d’arbres. Així, partint d’una retícula inicial, s’han generat zones més 

densament arbrades i d’altres sense arbres per facilitar situacions diferents d’assoleig i poder gaudir 

d’algunes zones amb ombra i d’altres amb sol. 

 

 

S’han triat el lledoner com a arbre per generar masses denses i, com a arbres puntuals, el populus 

alba (arbre de ribera que sembla adient per la situació de límit amb el riu) i el salix alba i el prunus 

avium a les zones on l’àmbit del vianant en el carrer s’amplia, enriquint així les zones d’estada. 

 

La situació de l’arbustiu també respon als criteris generals del projecte i és un element important en 

el disseny del límit del carrer amb el riu. Aquest límit es resol de dos maneres al llarg del projecte: 

- A les zones de pas del vianant- zones amb aparcament- el límit es resol amb una vorada de 

formigó i una petita mota. En aquest àmbit, l’arbustiu que es proposa és una hidrosembra que 

ajudi a estabilitzar les terres i les protegeixi de l’erosió. 

- A les zones d’estada dels vianants, es planteja que el límit amb el talús del riu sigui més difós. 

Així el límit es resol amb la plantació d’arbustiu més densa per evitar que la gent baixi a la llera 

del riu. Els arbustius triats en aquests àmbits són el Crataegus monogyna, la Ginesta i el Tamarix 

(tots tres de riera). 

 

Per últim, aquestes zones d’estada estaran equipades amb cadires i bancs de dimensions 60 cm, 175 

cm i 300 cm i papereres. 

 

Es defineix el sistema per al reg de la vegetació tenint en compte la zona a regar i les possibilitats 

d’ampliació d’aquesta. Les zones d’arbrat viari i parterres del carrer es regaran amb xarxa de 

degoteig. Les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de polietilè de baixa 

densitat. Totes les conduccions principals de la instal·lació seran per a una pressió de treball com a 

mínim de 10 atm., segons Normativa per a ús alimentari. 

 

Les conduccions hidràuliques discorreran preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot 

el possible les zones asfaltades o pavimentades. La xarxa de reg instal·lada serà automatitzada i 

programada en totes les zones verdes i arbrat viari. Es defineixen dos sectors de reg. 
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7.9. Senyalització 

Les normes aplicades per a cadascun dels temes que formes part del projecte, són les següents: 

• A nivell general s’aplicarà el “Reglamento General de Circulación” i els criteris a la 

“Instrucción 3.1-IC de trazado”. 

• SENYALITZACIÓ VERTICAL: La “Instrucción 8.1-IC/99”, “Instrucció 8.3-IC de señalización de 

obras”, “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, catàlegs de Senyals 

circulació Tom I.- “Característiques dels Senyals” de març-92 i Tom II.- “Catàleg i 

significat dels senyals” de juny-92, del M.O.P.T., i el “Manual de Senyalització Exterior” 

amb els seus tres volums impresos per la Generalitat de Catalunya al 1991. 

• SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: “MARQUES VIALS” segons l’Ordre Circular 8.2.-I.C. de juliol 

del 1987 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques i 

Transports. “Plec de prescripcions Tècniques Generals PG3/75 aprovat el 6 de febrer de 

1976 en el seu article 700 “Marcas Viales” modificado en la Orden de 28 de decembre 

de 1999. 

• El manual per a la senyalització viària d’orientació de la Generalitat de Catalunya. 

 

La proposta de la nova urbanització preveu un ús de la senyalització vertical coherent amb la 

senyalització vertical existent a la zona, sense la presència de grups semafòrics. 

 

 

8. SERVEIS AFECTATS 

El coneixement del traçat dels serveis urbanístics existents ha estat possible mitjançant la informació 

rebuda tant de les diferents companyies subministradores com de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès. 

 

A partir de l’anàlisi d’aquesta informació s’han realitzat les propostes de reposició de xarxes per 

donar servei a l’àmbit del present projecte. Aquesta anàlisi es desenvolupa a l’annex 15 – SERVEIS 

AFECTATS, per a cadascun dels serveis modificats. 

 

Els serveis de que discorren actualment pel vial són: xarxa de clavegueram, abastament d’aigua 

potable, xarxa elèctrica (baixa i mitja tensió) i enllumenat.  

 

 

9. OCUPACIONS TEMPORALS 

Tots els terrenys afectats per les obres són de titularitat pública, no és necessària l’expropiació de 

cap finca. 
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10. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini 

d’execució global de treballs de vuit (8) mesos. 

 

S’ha de tenir en compte que l’encimbrat del pont amb els pilars provisionals haurà de retirar-se 

evitant els mesos del període de més pluges i per tant major caudal desguassat pel riu.  

 

Per a la realització del conjunt de les obres es presenta el corresponent annex de Pla de Treballs, un 

diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix la programació de les obres. 

 

 

11. SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Real Decret 1627/97 de 24 d’octubre es realitzà l’estudi de seguretat i salut de les 

obres. El Pressupost d’Execució Material del mateix puja a la quantitat de 30.396,30 € (TRENTA MIL 

TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS). 

 

Es consigna una partida alçada a justificar per aquest import dintre del Pressupost d’Execució 

Material de l’obra. 

 

 

12. CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució 

de les obres. A l’annex 14 “Pla de Control de Qualitat”, queda reflectida la proposta del pla on 

s’assenyalen les unitats a controlar. 

 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 

establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de control 

de qualitat. 

 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris 

competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats. 

 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents : 

• Control del material 
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• Control geomètric 

• Control d’execució 

 

El Pressupost d’Execució Material dels treballs de Control de Qualitat de tota l’obra puja a la 

quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS VINT EUROS (16.320,00 €). 

 

Es consigna una partida alçada a justificar per aquest import dintre del Pressupost d’Execució 

Material de l’obra. 

 

 

 

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa essencialment en el bancs de preus de l’ITEC, 

realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5%. 

 

 

14. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment dels articles 77 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contratos del Sector 

Público, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix els dotze 

(12) mesos, no s’inclou en el projecte clàusula de revisió de preus. 

 

 

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Mentre no sigui aprovat un nou Reglament que desenvolupi la nova Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de Contratos del Sector Público, que permeti complir l’article 54 i següents de la mateixa, seran 

d’aplicació les previsions establertes pels articles 25 a 29 del R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Així, la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres és 

la següent: 

• Grup B, Subgrup 2 (ponts i estructures: formigó armat): categoria d. 

• Grup B Subgrup 3 (ponts i estructures: formigó pretesat): categoria d. 

• Grup G Subgrup 4 (Vials: ferms de mescla bituminosa): categoria c. 
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16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn 

tots els elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix l’article 125 del 

R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

 

17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte consta dels següents Documents: 

 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annexos 

Annex 1.- Reportatge fotogràfic 

Annex 2.- Estudi d’alternatives 

Annex 3.- Acompliment de la normativa d’accessibilitat 

Annex 4.- Topografia 

Annex 5.- Traçat 

Annex 6.- Geotècnia i geologia 

Annex 7.- Estructures i murs 

Annex 8.- Estudi hidràulic 

Annex 9.- Ferms i paviments 

Annex 10.- Estudi lumínic 

Annex 11.- Gestió de residus 

Annex 12.- Pla d’obra 

Annex 13.- Estudi de seguretat i salut 

Annex 14.- Pla de qualitat 

Annex 15.- Serveis afectats 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

1. Situació i índex 

2. Planta de conjunt 

3. Topografia i bases de replanteig 

4. Enderrocs 

5. Traçat i replanteigs 
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6. Pont 

7. Murs 

8. Urbanització 

9. Xarxa de clavegueram 

10. Senyalització 

11. Enllumenat públic 

12. Serveis afectats 

13. Vegetació 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

1.- Amidaments 

2.- Amidaments auxiliars 

3.- Quadre de preus nº1 

4.- Quadre de preus nº2 

5.- Justificació de preus 

6.- Pressupost 

7.- Resum de pressupost 

8.- Últim full del pressupost 

 

 

 

18. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) I D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) DE L’OBRA 

Aplicant els preus de projecte als amidaments resultants i tenint en compte les partides alçades 

s’obté un Pressupost d'Execució Material de 914.316,54 €, augmentat pels coeficients legals de 

despeses generals (13%), benefici industrial (6%) i l’IVA que regirà a partir de setembre de 2012 (21%) 

s’obté un Pressupost de Contracte de 1.316.524,38 €. 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 914.316,54 € 

13,00 % DESPESES GENERALS 118.861,15 € 

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL 54.858,99 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE A/IVA 1.088.036,68 € 

21,00 % IVA 228.487,70 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.316.524,38 € 

 

El Pressupost d’Execució per Contracta de l’Obra puja a la quantitat de: 
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UN MILIÓ TRES-CENTS SETZE MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO 

(1.316.524,38 €). 

 

 

19. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Donat que el Pressupost de Seguretat i Salut (30.396,30 €) i en el Pressupost del Control de Qualitat 

(16.320,00 €) s’han inclòs com a partides alçades a justificar en el Pressupost d’Execució Material de 

l’Obra, el pressupost per a Coneixement de l’Administració, puja a: 

Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra 1.316.524,38 € 

 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 

UN MILIÓ TRES-CENTS SETZE MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO 

(1.316.524,38 €). 

 

 

20. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’exposat en aquesta Memòria i en els documents esmentats a l’apartat anterior, resten 

completament definides les obres contingudes en aquest projecte, i es justifica la solució adoptada, 

raó per la que es dóna per finalitzat el següent document.  

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Maig 2013. 

 

 

 

 

Xavier Ninou Herraiz 

Autor del Projecte 
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