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1. Memòria 

 

 

S’ha realitzat un reportatge fotogràfic de tot l’àmbit del projecte, i s’han inclòs tots els espais des 

del pont de Santa Anna al pont de Can Pallarès, aquestes zones són importants per a entendre 

la solució adoptada, ex plicada en l’estudi d’alternat ives. Aquest  reportatge s’ha realitzat a data 

febrer del 2.012. 

 

Les fotografies s’han numerat de la 1 a la 34, i per ubicar-les perfectament hi ha una planta amb 

la ubicació de cada fotografia i la direcció en la que s’ha pres. 
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2. Planta de la ubicació de les fotografies 

 

Com hem comentat a l’apartat anterior l’àmbit  del reportatge fotogràfic abarca des del pont 

de Santa Anna al pont de Can Pallarès. S’ha div idit  la planta en 5 zones. 
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3. Fotografies 

 

Fotografia 1: Vista del Pont de Santa Anna, costat est . Secció: vorera d’1,5 m + calçada de 12m 
(2 m aparcament + 4 m carril + 4 m carril + 2 m aparcament) + vorera d’1,5 m. Total ample 15m. 
 
 

 
 
Fotografia 2: Vista del Pont de Santa Anna, costat est. 
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Fotografia 3: Vista del Riu Sec Aigües amunt. Aproximadament  l’amplada de la llera és de 32 m, 
de la qual el llit  del riu només ocupa un 12 m. 
 

 
Fotografia 4: Vista del Pont de Santa Anna des d’aigües amunt del riu. Es Tracta d’un pont amb 
un mur  al llit  del riu. Es pot veure que el gàlib del pont és d’uns 2 m. 
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Fotografia 5: Vista del Riu Sec Aigües avall. 
 
 
 

 
Fotografia 6: Vista de la plataforma del Pont de Santa Anna. 
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Fotografia 7: Vista cap a l’est . Zona densament poblada. 
 
 
 

 
Fotografia 8: Vista aigües avall del Riu Sec. Al fons el Pont de Santa Anna. 
 



Annex 1. Reportatge fotogràfic 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER REMEI I PONT SOBRE EL RIU SEC. 
CERDANYOLA DEL VALLÉS  

Pàgina  15   

 

 
 
Fotografia 9: Vista del Passeig de La Riera, aigües amunt. Zona densament poblada. 
 
 
 
 

 
 
Fotografia 10: Vista aigües avall del Riu Sec. 
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Fotografia 11: Vista del Riu Sec aigües amunt, des del Pont del Carrer Can Pallarés. 
 
 
 

 
Fotografia 12: Vista de la plataforma del Pont del Carrer Can Pallarés. Secció: vorera de 8,5 m + 
calçada de 13,5m (4 m carril + 2,5 m de mit jana + 4 m carril ) + vorera 2 m. Total ample 21m. 
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Fotografia 13: Vista de la plataforma del Pont del Carrer Can Pallarés. 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 14: Vista del Riu Sec aigües avall, des del Pont del Carrer Can Pallarés. 
Aprox imadament  l’amplada de la llera és de 32 m, de la qual el llit  del riu només ocupa un 12 
m. 
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Fotografia 15: A mà esquerra v ista del Pont del Carrer Can Pallarés des d’aigües avall; a mà 
dreta v ista del nou carrer urbanitzat paral·lel al Riu Sec inagurat el 2.012. 
 
 

 
Fotografia 16: Carrer del Riu Sec, inaugurat al 2.012.  En el qual s’observa una ocupació amb 
prioritat  del v ianants per sobre els vehicles.  En primer plànol a mà esquerra  l’espai dest inat a 
equipaments esport ius. Al fons la Plaça Riu Sec. Al fons a mà esquerra la nova passarel·la 
peatonal per sobre els ferrocarrils, inaugurada el 2.012. 
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Fotografia 17: Rètol de l’urbanització de la plaça Riu Sec, financiada per la Unió Europea, inclosa 
en el projecte Urban de l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 
 
 

 
Fotografia 18: Plaça Riu Sec. 
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Fotografia 19: Plaça Riu Sec. Al fons la nova passarel·la. Al fons a mà dreta un parc infant il. 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 20: Carrer Riu Sec aigües amunt. 
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Fotografia 21: Carrer Riu Sec aigües avall. 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 22: Solar on s’està ex ecutant una escola bressol. 
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Fotografia 23: Carrer Riu Sec al seu t ram final on enllaçarà amb el nostre projecte. A mà dreta el 
solar on s’ex ecuta l’escola bressol. 
 
 
 

 
Fotografia 24: Carrer Riu Sec a la zona l seu t ram final on enllaçarà amb el nostre projecte. A mà 
dreta el solar on s’ex ecuta l’escola bressol. 
 
 



Annex 1. Reportatge fotogràfic 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER REMEI I PONT SOBRE EL RIU SEC. 
CERDANYOLA DEL VALLÉS  

Pàgina  23   

 

 
Fotografia 25: Vista del marge dret del nostre projecte, cap al carrer Remei. Riu Sec a la zona on 
va el nou Pont. 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 26: Vista del marge dret del nostre projecte, cap al carrer Remei.  
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Fotografia 27: Vista del carrer Adam i Eva amb d’intersecció del carrer Riu Sec.  
 
 
 

 
Fotografia 28: Vista del marge esquerra, mirant cap al carrer Riu Sec. 
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Fotografia 29: Vista del marge esquerra, mirant cap al carrer Riu Sec. 
 
 
 
 

 
Fotografia 30: Vista general de la zona de projecte. A mà dreta la zona d’unió amb el carrer Riu 
Sec i el carrer Adam i Eva.  Al mig, t irant a la dreta,  la zona on anirà el nou pont. A la meitat 
esquerra la zona d’unió  amb el carrer Remei i  el Passeig Riera. 
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Fotografia 31: Vista de la llera del Riu Sec a la zona de construcció del nou pont. 
 
 
 

 
Fotografia 32: Vista de la zona enjardinada de la marge esquera del Riu Sec, en la zona de 
projecte. 
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 Fotografia 33: Vista del Passeig Riera, cantonada amb carrer del remei. 
 
 
 

 
Fotografia 34: Vista del carrer del Remei, cantonada amb Passeig de la Riera. 
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1. ANTECEDENTS 

 

Tal i com s’ha vist als antecedents de la memòria, hi ha una sèrie d’actuacions que s’han 

anat realitzant en aquests últims anys, que provocaran 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 l’execució 

d’un pont que travessi el Riu Sec, 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. 

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

no obstant, el nou pont s’ubicarà  de tal manera que es puguin unir dos carrers, tant pel pas 

de vehicles com al pas de vianants. En un principi es van pensar dues possibles ubicacions del 

nou pont (veure gràfica 1), les quals expliquem a continuació: 

• Alternativa A. Unint el carrer del Remei amb el Carrer Adam i Eva. 

Aquesta alternativa  situa el nou pont, ben bé, al punt mig entre el pont de Santa Anna i el 

pont de Can Pallarès. El pont que sortiria aquí te una longitud aproximada de 35 metres 

(distancia entre els dos marges). En aquest punt s’uniria el nou carrer remodelat del Riu 

Sec(d’ús preferencial per als vianants) i el carrer Adam i Eva, amb el carrer del Remei i el 

passeig de la Riera (amb una zona verda existent que va per la marge dreta del riu Sec, des 

del pont de Can Pallarès al pont de Santa Anna). 

• Alternativa B . Unint el carrer Sant Vicenç amb el carrer Riu Sec. 

Aquesta alternativa  situa el nou pont a 230 metres del pont de Santa Anna, i a 655 metres del 

pont de Can Pallarès; estaria molt descentrat per als nostres interessos, ja que no soluciona 

tant bé com l’alternativa anterior la mobilitat entre els dos barris. El pont que sortiria aquí te 

una longitud aproximada de 39 metres (distancia entre els dos marges), superior a l’altre 

alternativa ja que els carrers estan més esbiaixats. Aquesta solució presenta el gran 

inconvenient que el carrer Riu Sec, entre el carrer Adan i Eva i el nou pont projectat en 

aquesta alternativa, té una secció de calçada molt estreta, concretament de 7,5 metres 

(veure fotografia 2). Una calçada de 7,5 metres es molt estreta per ubicar voreres amples 

ambdós costats, un vial i una zona d’aparcament; no es podria donar la continuïtat de la 

secció adoptada en la remodelació del carrer Riu Sec. Per a poder crear un passeig amb la 

mateixa secció, aproximadament, que el recent remodelat carrer Riu Sec, des del carrer 

Adan i Eva al nou pont d’aquesta opció, de tal manera que quedés un passeig continu del 
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pont de Can Pallarès al pont de Santa Anna (veure fotografia 1), s’hauria d’estretar  la llera 

del riu en aquesta zona. Aquest possible estretament provocaria una elevació de la làmina 

d’aigua en els períodes de riades, cosa que faria modificar la llera del riu aigües amunt.  

Aquesta segona alternativa queda totalment descartada pel gran impacte ambiental i 

paisatgístic que representa. A part és l’opció econòmicament més cara, i el pont queda molt 

descentrat, la qual cosa crea un desequilibri de mobilitat. 

 

Gràfica 1. Planta de les alternatives en planta.  

 

Fotografia 1. Zona verda a la marge dreta del riu.                  Fotografia 2. Vista del carrer Riu Sec zona no                                                                                                             
.                                                                                                          remodelada 
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Es descarta el realitzar algun altre pont aigües amunt de l’alternativa 1 per: 

• La no existència d’un carrer en la marge dreta, per on connectar el trànsit rodat. 

• La marge dreta no és zona urbana, és zona verda al costat d’una zona industrial. 

• La no existència de serveis (enllumenat, electricitat, aigua..) en la marge dreta. 

• El nou pont quedaria descentrat respecte els dos existents, i més allunyat del nucli 

urbà. 

Es descarta també realitzar algun altre pont aigües avall de l’alternativa 2 ja que es situaria 

molt a prop del pont de Santa Anna, i per la dificultat de condicionar el carrer Riu Sec. De fet, 

qualssevol alternativa situada de l’alternativa 1 cap a aigües avall, es descarta pels motius de 

secció explicats anteriorment. 

Amb les premisses anteriorment explicades, l’opció en planta òptima és l’alternativa 1 pels 

següents motius: 

• És l’alternativa ubicada en el punt mig entre els dos ponts existents, el de Santa Anna i 

el de Can Pallarès. 

• Es connecten dos carrers perpendiculars al riu. 

• No afecta la llera del riu. 

• No s’han de condicionar més carrers per a donar la continuïtat desitjada (amb espais 

amplis per als vianants) entre els dos ponts existents. 

• Econòmicament és l’alternativa més econòmica per: 

o L’estructura és més curta. 

o No cal condicionar més tram del carrer riu Sec per a donar més espai als 

vianants. 

o Com que no afecta la llera no cal condicionar-la per a que no desbordi 

aigües amunt. 

Les opcions en planta no donen peu a realitzar un estudi d’alternatives, amb el que l’estudi 

d’alternatives es centrarà amb la tipologia de tauler.  
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Tampoc s’ha fet estudi de les possibles seccions, ja que com em comentat en la memòria, la 

secció queda molt definida al ser un pont amb un ús preferencial dels vianant respecte als 

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.  

 

En aquest estudi d’alternatives ens centrarem en estudiar les diferents tipologies de tauler, les 

opcions estudiades són les següents quatre alternatives que exposo a continuació: 

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

2. 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. 

3. Un pont amb tauler prefabricat amb una pila intermèdia. 

4. Dos ponts simètrics adossats, un al costat de l’altre, amb taulers mixtes (estructura 

metàl·lica + formigó armat) amb pila intermèdia. 

Es considerà que els estreps, en tots els casos, seran in-situ de formigó armat, i totes les 

fonamentacions, tal i com es veurà en l’annex 6 (estudi geotècnic) seran fonamentacions 

superficials. 
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2. INDICADORS DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Per a realitzar l’estudi d’alternatives s’han tingut en compte varis indicadors. En aquest apartat 

s’enumeren i s’expliquen de tal manera que ens permetran establir el criteri d’elecció d’entre 

totes les alternatives estudiades. 

-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’avinguda, evitant crear un efecte pantalla, que afectaria, en cas 

d’avingudes, la làmina d’aigua aigües amunt. També s’ha de tenir en compte l’afecció de la 

llera durant les obres, minimitzant els moviments de terres i els canvis de morfologia de la zona.  

-Impacte en el medi/adaptació amb l’entorn. Es buscarà la integració de la infraestructura 

amb el medi, evitant l’impacta visual als veïns i usuaris. 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 el murs del projecte amb escullera. En cas de ser necessària una pila central 

aquesta es situarà fora de la canalització de la llera d’aigua existent.  

-Resguard pel cabal Q100. Segons l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), en les noves 

infraestructures que es realitzin per sobre el riu Sec a Cerdanyola del Vallés, ha d’haver el 

resguard mínim d’un metre entre la làmina d’aigua i la part inferior del tauler per a l’avinguda 

corresponent a un període de retorn de 100 anys. Aquest indicador només podrà ser 

favorable o desfavorable, no existeix valoració intermèdia. En cas de que la valoració sigui 

desfavorable, l’alternativa quedarà descartada. 

-Estètica. S’intentarà que el disseny, a part de funcionalitat, sigui agradable a la vista de 

tothom. Les opcions prefabricades, especialment les bigues doble T, tindran una valoració 

negativa. 

-Manteniment. S’intentarà que el manteniment del tauler sigui mínim, per a reduir els costos. 

Tindran una valoració positiva els ponts de formigó, una valoració negativa els ponts amb 

molt acer vist, i una valoració intermèdia els ponts mixtos.  

-Econòmic.  Equilibri entre beneficis i costos. Es descartaran tipologies molt cares i es premiarà 

la funcionalitat. 

 

En cadascuna de les alternatives proposades s’estudiaran els anteriors indicadors rebent la 

següent classificació: 
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FAVORABLE:  valoració positiva de la implantació de l’alternativa  segons el criteri estudiat. 

Puntua 2 punts. 

MITJA: valoració intermèdia de la implantació de l’alternativa  segons el criteri estudiat. 

Puntua 1 punt. 

DESFAVORABLE: valoració negativa de la implantació de l’alternativa  segons el criteri 

estudiat. Puntua 0 punts 

L’alternativa que rebi major puntuació serà l’alternativa escollida, en cas d’empat s’escollirà 

la que tingui nombre de favorables. 
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3. ALTERNATIVES ESTUDIADES PER A TIPOLOGIES DE TAULER 

 

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

 

Aquesta solució consisteix en realitzar un tauler amb una llum de 35,45 metres, amb aquesta 

distancia podem parlar d’executar un tauler sense la necessitat d’executar cap pila 

intermèdia. 

Els taulers in-situ són ponts amb un tauler llosa, típicament de formigó armat o posttesat. La 

llosa permet fer ponts amples amb una gran llibertat de formes en planta. Sovint les lloses 

incorporen alleujaments de porexpan, per a que l’estructura pesi menys. Per a reduir el canto i 

la quantia d’acer, utilitzem el posttesat. Les llums solen estar entre 8 i 45 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3. Vista d’un tauler posttesat i alleugerit durant la seva execució. 

Per a l’execució d’aquest tipus de taulers es disposa d’una cimbra a sobre del qual es sustenti 

l’encofrat. Un cop executat l’encofrat es munta la graella inferior d’acer, sobre la qual 

muntarem el alleugeridors (porexpan), sobretot han d’estar ben subjectes per a que no flotin 

durant el procés de formigonat. Posteriorment col·loquem els cèrcols, per dintre dels quals 

aniran les baines dels cables del posttesat; les trompetes de les baines hauran d’estar posades 

en aquesta fase. A continuació acabarem de muntar tot l’acer, i finalment podrem 

formigonar.  



 

Annex 2. Estudi d’alternatives                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER REMEI I PONT SOBRE EL RIU SEC. 

CERDANYOLA DEL VALLÉS  
Pàgina  13   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4. Detall de les trompetes del posttesat. 

Un cop el formigó hagi agafat la seva resistència podrem col·locar i tensar els cables del 

posttesat, un cop aquesta operació està realitzada serà quan podrem desmuntar i retirar la 

cimbra. 

Per a reduir l’efecte pantalla que produiria la utilització cindri convencional en cas 

d’avinguda d’aigua, utilitzarem un cimbra aporticada. Aquest sistema consisteix en la 

utilització d’unes bigues d’acer provisionals sobre les quals es sustentarà l’encofrat. No 

obstant, haurem de posar dos castellets provisionals, ja que amb aquest sistema salvem llums 

de fins a 11-14 metres. 

 

Dibuix 1. Tauler  d’un vànol sobre cimbra aporticada. 

Indicadors: 

- Afecció a la llera del riu durant les obres. La circulació d’aigua per sota, es cas d’avinguda, 

es veu una mica reduïda per la utilització de la cimbra aporticada, tal i com es veu en el 

croquis 1. Aquesta reducció es produiria durant 3 mesos.  
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Classificació: MITJA 

-Impacte en el medi/adaptació amb l’entorn. L’afecció amb el medi és mínima, només en la 

zona de treball s’afectarà lleugerament i provisionalment. No caldran gran modificacions de 

l’entorn durant l’execució de les obres, ja que amb accessos amb poc moviment de terres 

accedeixen tots els camions. La infraestructura queda força ben adaptada en el medi, amb 

un impacte amb el medi mínim.  

Classificació: MITJA 

-Resguard pel cabal Q100. La relació cantell/llum requerida per aquest tipus de taulers oscil·la 

entre 1/10 i 1/30. Si agafem un valor mig de 1/20, per a la llum de 35,45 metres ens surt un 

cantell de 1,75 metres. Amb aquest cantell no complim el resguard d’1 metre requerit per 

l’ACA per al Q100. 

Classificació: DESFAVORABLE. 

-Estètica. 

Pel fet estètic, un tauler in-situ de formigó alleugerat i posttesat no resulta especialment 

significatiu o atractiu a nivell visual, tot i que al no tractar-se d’una zona d’especial interès 

paisatgístic, un pont amb aquest nivell d’acabat  (formigó + acer galvanitzat + escullera) 

podria adaptar-se de forma acceptable amb l’entorn.  

Classificació: MITJA 

-Manteniment.  Donat que es tracte d’una estructura de formigó armat, el manteniment de la 

estructura durant la vida útil serà mínim. 

Classificació: FAVORABLE 

-Econòmic. 

Un tauler d’aquestes característiques requereix d’actuacions força diverses: moviments de 

terres (sabates provisionals en la llera per ubicar les piles provisionals que aguanten la cimbra 

aporticada), encofrat, col·locació de l’armat, d’alleugeridors i de vaines; formigonat i 

finalment, al cap d’uns 30 dies, el posttesat. Això fa que el cost econòmic s’elevi notablement. 

Classificació: MITJA 
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3.2 Dos ponts simètrics adossats amb pila intermèdia, amb tauler in-situ. El vànol curt de 

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

 

Aquesta solució consisteix en realitzar dos ponts simètrics, un al costat de l’altre, amb pila 

intermèdia. Cadascun dels ponts està format per dos vànols: un vànol llarg de formigó armat, 

alleugerit i posttesat, un in vànol curt de formigó armat. 

 Aquest tauler segueix, pràcticament, el mateix procés constructiu que l’alternativa anterior, el 

fet de posar piles al mig i dos taulers simètrics canvia el cantell de la llosa resultant, el qual es 

redueix significativament. Igual que en el cas anterior, l’encofrat del tauler recolzarà sobre un 

cimbra aporticada. 

El fet de col·locar piles intermèdies, segons l’estudi hidràulic, provoca una sobreelevació 

només de 12 cm de la làmina d’aigua per al Q100. L’alternativa que estudiem: dos taulers 

simètrics amb pila intermèdia,  fa que passem d’un cantell de 1,75 metres (l’alternativa 

anterior vista), a un cantell de tal sols 80 cm, reduïm en més de la meitat el cantell del tauler 

resultant. Amb aquesta solució constructiva guanyem un resguard efectiu de 140 cm per al 

Q100 i de 59 cm per al Q500. El fet de col·locar piles intermèdies es favorable a la secció que 

queda per sota el tauler , ja que el cantell es redueix en un valor més gran al que augmenta 

la làmina d’aigua degut a l’efecte de la pila.  Amb aquesta solució complim el requisit de 

l’ACA per al cabal Q100 (resguard mínim d’un metre entre la làmina d’aigua i la part inferior 

del taulell per al cabal corresponent al període de retorn de 100 anys). 

Posem la pila descentrada per no afectar el curs del riu en aigües baixes, ja que la 

canalització existent passa pel mig de la llera. Amb aquesta opció ens queda un vànol de 20 

metres i l’altre de 15,45 metres, aproximadament. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies 5: Detall de la cimbra aporticada.    
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Fotografia 6: Detall de l’encofrat del tauler. 

 

Indicadors: 

- Afecció a la llera del riu durant les obres. La circulació d’aigua per sota, es cas d’avinguda, 

es veu una mica reduïda per la utilització de la cimbra aporticada, tal i com passa amb 

l’alternativa anterior i es veu en el croquis 2. Aquesta reducció es produiria durant 3 mesos. 

Classificació: MITJA 

-Impacte en el medi/adaptació amb l’entorn. L’afecció amb el medi és mínima, només en la 

zona de treball s’afectarà lleugerament i provisionalment. No caldran gran modificacions de 

l’entorn durant l’execució de les obres, ja que amb accessos amb poc moviment de terres 

accedeixen tots els camions. La infraestructura queda força ben adaptada en el medi, amb 

un impacte amb el medi mínim.  

Classificació: MITJA 

-Resguard pel cabal Q100. El dos vànols resultants, per simplificar el procés constructiu, i per 

tema estètic, s’executaran amb la mateixa secció, i amb un cantell de 0,8 metres. Amb 

aquest cantell  complim el resguard d’1 metre requerit per l’ACA per al Q100. 

Classificació: FAVORABLE. 
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-Estètica. 

Pel fet estètic, un tauler in-situ de formigó alleugerat i posttesat no resulta especialment 

significatiu o atractiu a nivell visual, tot i que al no tractar-se d’una zona d’especial interès 

paisatgístic, un pont amb aquest nivell d’acabat  (formigó + acer galvanitzat + escullera) 

podria adaptar-se de forma acceptable amb l’entorn.  

Classificació: MITJA 

-Manteniment. Igual que passa amb l’opció anterior, al tractar-se d’una estructura de formigó 

armat, el manteniment de la estructura durant la vida útil serà mínim. 

Classificació: FAVORABLE 

-Econòmic. 

Un tauler d’aquestes característiques, igual que en l’alternativa anterior, requereix 

d’actuacions força diverses: moviments de terres (sabates en la llera per ubicar les piles, tant 

la provisional com la definitiva, que aguanten la cimbra aporticada), encofrat, col·locació de 

l’armat, d’alleugeridors i de baines; formigonat i finalment, al cap d’uns 30 dies, el posttesat. 

Les diferencies amb l’alternativa anterior són: 

• Surt una sabata i una pila que en l’opció anterior no hi era, això provoca un petit 

increment en el cost. 

• Els taulers són més lleugers, o sigui que tenen menys formigó, acer passiu i acer actiu, 

per tant el tauler és bastant més econòmic . 

• El moviment de terres i la cimbra tenen, més o menys, el mateix cost que l’alternativa 

anterior. 

En general és una opció que surt més econòmica que l’opció anterior. 

Classificació: FAVORABLE 
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Fotografia 7: Detall de les sabates de les piles. 

 

 

 
3.3 Un pont amb tauler prefabricat amb una pila intermèdia. 

Aquests taulers difereixen totalment respecte els taulers anteriorment vistos. Les bigues que 

conformen aquest tipus de tauler són bigues realitzades en taller i transportades, 

posteriorment, a obra. 

L’alternativa aquí estudiada coincideix en l’anterior en que els estreps i les piles les realitzem in-

situ, la resta es diferent. Aquesta opció no necessita d’una cimbra per sustentar el tauler, ja 

que un cop arriben les bigues a l’obra les col·loquem directament al seu lloc, mitjançant la 

utilització de grues de gran tonatge.  

Les bigues prefabricades són, normalment, artesa o doble T. Les dues es fabriquen en taller 

amb les característiques que li marquem. Són bigues de formigó armat i pretesat, mitjançant 

uns cordons d’acer embeguts en la part inferior de la biga. En un taller el control d’execució i 

qualitat és més intens, ja que el procés de fabricació està més controlat. Un cop les bigues 

han fraguat el suficient per ser transportades  es transporten mitjançant un transport especial 

anomenat “doli”, són trailer especials per al transport de bigues llargues, en el nostre cas la 

biga del vànol llarg fa 20 metres, i tenint en compte el “doli” ,tot el conjunt fa una longitud 

aproximada d’uns 30 metres. El problema és que aquest transport ha d’arribar a peu d’obra, i 
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quan es tracte d’obres un zones urbanes, s’ha de mirar si es possible, i quin recorregut hauria 

de fer el transport per arribar a peu d’obra. A continuació es mostra la única ruta possible a 

seguir per al transport de bigues prefabricades a obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 2. Planta de la ruta a seguir per fer entra la biga a peu d’obra.  

Com es pot veure en la gràfica 2 s’hauria de fer una expropiació temporal per a que el “doili” 

pugues entrar en els terrenys marcats de color verd com a “accés particular”.  

S’ha descartat l’opció amb prefabricat i sense pila intermèdia perquè no compliríem el 

requisit de l’ACA per al cabal de l’avinguda de 100 anys: tenir un resguard mínim d’un metre 

entre la làmina d’aigua de l’avinguda de 100 anys i la part inferior del tauler. 

Un cop tinguéssim les bigues a obra, i mitjançant la utilització de grues de gran tonatge, les 

col·locaríem al lloc, normalment són maniobres delicades que precisen de gran precisió i 

coordinació. Sobre d’aquestes bigues es col·loquen unes prelloses, que actuen, bàsicament, 

com a encofrat perdut per la posada de l’acer i el formigó de la llosa superior. 
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Fotografia 8: Exemple col·locació de bigues artesa. 
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Fotografia 9: Exemple col·locació de bigues doble T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 10: Prelloses acopiades sobre de bigues doble T. 
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El punts més favorables d’aquesta opció és que podem reduir el termini de l’obra en un mes, i 

que tenim els costos de l’obra més acotats. 

 

Indicadors: 

- Afecció a la llera del riu durant les obres. La circulació d’aigua per sota, es cas d’avinguda, 

NO es veu afectada, ja que amb aquesta alternativa no s’utilitza cap cimbra. Només s’afecta 

la llera del riu el dia de col·locació de les bigues i de les prelloses (3 dies). 

Classificació: FAVORABLE 

-Impacte en el medi/adaptació amb l’entorn. Al tractar-se d’una estructura prefabricada hem 

de pensar que necessitem bastant espai per a la col·locació de les bigues i la ubicació de les 

grues. També hem de tenir en compte que per fer arribar les bigues a peu d’obra hem de 

condicionar  una zona d’uns 150 metres linials, paral·lela al riu Sec. En aquesta zona hem de 

talar uns 15 arbres i hem de condicionar un pas per al transport especial. Hem de tenir en 

compte que les rampes per als dolis han de ser molt suaus, amb el que els moviments de terres 

pels accessos, en aquesta opció, són més grans. Aquesta opció és la que més impacte té 

amb el medi. Un cop feta la restauració dels espais, la infraestructura queda força ben 

adaptada en el medi.  

Classificació: DESFAVORABLE 

-Resguard pel cabal Q100. El vànol més llarg té 20 metres, amb aquesta distancia ens anem a 

arteses, o vigues doble T, d’un cantell aproximat de 80 cm, si li sumem una llosa de compressió 

d’uns 25 cm, el resultat és un cantell de 1,05 metres. Amb aquest cantell  complim el resguard 

d’1 metre requerit per l’ACA per al Q100. 

Classificació: FAVORABLE. 

-Estètica. 

Pel fet estètic, un tauler prefabricat amb bigues de formigó no resulta especialment 

significatiu o atractiu a nivell visual, tot i que al no tractar-se d’una zona d’especial interès 

paisatgístic, un pont amb aquest nivell d’acabat  (formigó + acer galvanitzat + escullera) 

podria adaptar-se de forma acceptable amb l’entorn. De les 4 opcions vistes és la 

estèticament menys atractiva. 

Classificació: DESFAVORABLE 
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-Manteniment. Igual que passa amb les opcions anteriors, al tractar-se d’una estructura de 

formigó, el manteniment de la estructura durant la vida útil serà mínim. 

Classificació: FAVORABLE 

-Econòmic. 

Un tauler d’aquestes característiques resulta més econòmic que les alternatives anteriors, ja 

que no necessitem de la utilització d’una cimbra. Però si fas el còmput total del cost de: 

• Fer i desfer accessos, ambles seves respectives restauracions 

• Necessitat de més superfície de treball i, per tant, la restauració posterior és més gran 

• Necessites fer més expropiacions temporals pels accessos i per les plataformes de 

treball 

• El cost de les grues i les plataformes per a col·locar les grues. 

Finalment ens surt que el cost aproximadament igual que l’opció 3,2. 

Classificació: FAVORABLE 

 

3.4 Dos ponts simètrics adossats, amb 2 taulers  mixtes (estructura metàl·lica + formigó armat) 
amb pila intermèdia. 

 

Les possibilitats  que aporta l’acer a l’estructura són múltiples. Per una banda permet acomplir 

criteris d’esveltesa i integració urbana, a la vegada que permet cobrir condicions de 

funcionalitat i seguretat. 

Els ponts d’aquest tipus segueixen un procediment de construcció molt similar als ponts de 

bigues prefabricades de formigó. Com en l’alternativa anterior aquest tipus de tauler no 

necessita de cap cimbra auxiliar. 

Les bigues normalment tenen la forma artesa i es fabriquen en taller, cosa que facilita el 

control d’execució i qualitat, sobretot pel que respecte les soldadures, que és el més delicat. 

Com hem comentat anteriorment, l’acer permet realitzar bigues més esveltes, aquí podem 

arribar a cantells de 60 cm + 25 cm de la llosa de compressió, per a una llum de 20 metres. 

El procés constructiu a seguir és, per a la realització dels estreps i de la pila, el mateix que en 

les opcions anteriors. Un cop feta aquesta tasca es pot portar l’estructura metàl·lica a obra, es 

convenient portar cadascun dels vànols en dues parts i soldar-los a obra, d’aquesta manera 



 

Annex 2. Estudi d’alternatives                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER REMEI I PONT SOBRE EL RIU SEC. 

CERDANYOLA DEL VALLÉS  
Pàgina  24   

ens evitem els problemes de transport que hem tingut en l’alternativa anterior. Un cop 

ensamblades les parts mitjançant les soldadures in-situ, i col·locades mitjançant la utilització 

de grues; es col·loquen unes prelloses, que actuen, bàsicament, com a encofrat perdut per la 

posada de l’acer i el formigó de la llosa superior. 

 

Fotografia 11: Pont amb estructura mixta tipus artesa. 

Indicadors: 

- Afecció a la llera del riu durant les obres. El procediment a seguir seria com en el cas de el 

tauler prefabricat amb bigues. D’aquesta manera NO s’afectaria la circulació d’aigua per 

sota, es cas d’avinguda, ja que amb aquesta alternativa no s’utilitza cap cimbra. Només 

s’afecta la llera del riu el dia de col·locació de les bigues i de les prelloses (3 dies). 

Classificació: FAVORABLE 

-Impacte en el medi/adaptació amb l´entorn. De la mateixa manera que amb el tauler 

prefabricat amb bigues de formigó, necessitem de força espai per a la col·locació de les 

bigues i la ubicació de les grues, però al tractar-se d’una estructura metàl·lica, el transport a 

obra dels vànols els podem realitzar en  dos trams més petits, de tal manera que el transport a 

peu d’obra es pugui fer en un transport normal (tràiler), i fer les soldadures necessàries a obra 

per ensamblar  les diferents parts. D’aquesta manera l’impacte amb el medi és menor que 

amb l’estructura anterior, ja que el moviment de terres associat és menor, i no cal condicionar 

un accés paral·lel al riu Sec. Les estructures metàl·liques són més esveltes que les de formigó, 

amb el que l’impacta visual seria possiblement menor. 
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Classificació: MITJA 

-Resguard pel cabal Q100. El vànol més llarg té 20 metres, com hem comentat anteriorment, 

amb aquesta distancia ens surt una artesa d’un cantell aproximat de 60 cm, si li sumem una 

llosa de compressió d’uns 25 cm, el resultat és un cantell de 0,85 metres. Amb aquest cantell  

complim el resguard d’1 metre requerit per l’ACA per al Q100. 

Classificació: FAVORABLE. 

-Estètica.  L’estructura metàl·lica permet dissenys que a part de funcionalitat, siguin 

agradables a la vista de tothom, tot i que aquest no és objectiu bàsic de l’estructura en 

qüestió. 

Classificació: FAVORABLE 

- Manteniment. Al tractar-se d’una estructura mixta, això vol dir que les bigues son 

metàl·liques. El manteniment d’aquest tipus de material és més sovint que en les tipologies 

anteriors. 

Classificació: MITJA 

 

-Econòmic.  El preu de l’acer fluctua molt, normalment d’un mes a l’altre es produeixen 

petites variacions. En general l’acer és un material car, però al poder realitzar estructures més 

esveltes, es gasta menys quantitat. No obstant això, resulta més econòmic un tauler de 

formigó. 

Els terminis d’execució es redueixen respecte d’un tauler in-situ, els terminis són pràcticament 

iguals que els terminis en un tauler de bigues prefabricades de formigó. 

L’estructura metàl·lica es protegeix de la corrosió mitjançant pintures especials, però requereix 

d’unes operacions de manteniment periòdiques davant aquests problemes. 

Classificació: DESFAVORABLE. 
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4. RESUM DE LES ALTERNATIVES. ELECCIÓ 

 

Donat el criteri exposat a l’apartat 2, en que l’alternativa que obtingués major puntuació seria 

la tipologia escollida, en cas d’empat s’escollirà l’alternativa amb el major nombre de 

qualificacions tipus “FAVORABLE” .  

 

 

L’opció amb major puntuació i que, per tant, serà la que realitzem és: 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. 
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1.    INTRODUCCIÓ 

El disseny de Projecte d’urbanització del carrer Remei i pont sobre el riu Sec, al terme 

municipal de Cerdanyola del Vallés, s’ha realitzat seguint les normatives establertes pel Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 2043 – 28.4.1995. S’ha seguit 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 de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat. 

A continuació es detallen les normatives aplicades en el present projecte. 

 

2.    NORMATIVES APLICADES 

S’ha complert la normativa vigent d’accessibilitat que a continuació s’especifica. 

Article 13: Condicions mínimes d’accessibilitat 

13.1 Una via pública o un tram d’aquesta es considera adaptada si compleix les condicions 

d’accessibilitat següents: 

- Constitueix un itinerari adaptat de vianants o mixt de vianants i vehicles, segons els 

requeriments de l’apartat 1.1 de l’annex 1. 

- Els elements d’urbanització d’aquest itinerari estan adaptats, segons l’apartat 1.2 de l’annex 

1. 

- El mobiliari urbà accessible des d’aquest itinerari és adaptat, segons l’apartat 1.3 de l’annex 

1. 

13.2 Un espai d’ús públic es considera adaptat si reuneix les condicions d’accessibilitat 

següents: 

- Disposar d’un itinerari adaptat que permet un recorregut pel seu interior i l’accés als 

elements singulars de l’espai i als serveis higiènics, segons les prescripcions de l’apartat 1.1 de 

l’annex 1. 

- Els elements d’urbanització que formen part de l’esmentat itinerari són adaptats, segons les 

prescripcions de l’apartat 1.2 de l’annex 1. 

- El mobiliari urbà és adaptat, segons les prescripcions de l’apartat 1.3 de l’annex 1 i el que 

preveu l’article 16. 
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Article 16: Mobiliari urbà 

16.1 En cada espai públic adaptat, com a mínim un element del mobiliari urbà per a cada ús 

diferenciat ha de ser adaptat en les condicions establertes a l’apartat 1.3 de l’annex 1. 

16.2 L’itinerari d’apropament a aquests elements de mobiliari ha de ser adaptat, en les 

condicions establertes a l’apartat 1.1 de l’annex 1. 

Article 17: Senyalització 

17.1. Han de senyalar-se permanentment amb el símbol internacional d’accessibilitat, de 

manera que siguin fàcilment visibles: 

- Els itineraris de vianants adaptats quan n’hi hagi d’alternatius no adaptats. 

 

ANNEX 1 NORMES D’ACCESSIBILITAT URBANÍSTICA 

Segons les disposicions de les normes d’accessibilitat urbanística de l’annex 1 es defineixen els 

següents apartats: 

1.1 Itineraris adaptats 

1.1.1 Itinerari de vianants adaptat: 

Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

- Tenir una amplada lliure mínima de 0.90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2.10m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1.50m de 

diàmetre. 

- No incloure cap escala ni graó aïllat. 

- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té 

un pendent transversal no superior al 2%. 

- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats. 

 

1.2 Elements d’urbanització adaptats 

1.2.1. Paviments en espais d’us públic: 
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Un paviment es considera adaptat quan compleix els següents requisits: 

- És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S’admeten, en 

parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor Modificat) 

- Es col·loca el paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 

- Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumcidant. Les obertures 

de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que permet la inscripció 

d’un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l’enreixat es fa de manera 

que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

1.2.2. Guals adaptats 

El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

- L’amplada lliure mínima és d’1.20 m. 

- La vorera del gual s’enrasa amb la calçada. Els cantells s’arrodoneixen o aixamfranen a 45 

graus. 

- El pendent longitudinal del qual és com a màxim 12 %. El pendent transversal es com a 

màxim del 2%. 

- Se senyalitzarà amb paviment de textura diferenciada. 

- El gual d’entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que: 

L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent longitudinal superior al 

12%. 

L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent transversal superior al 

2%. 

1.2.3. Passos de vianants adaptats 

El pas de vianants que forma part d’un itinerari adaptat es considera adaptat quan compleix 

els següents requisits: 

- Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat. 
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- Quan travessi un illot intermedi de les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà 

rebaixat al mateix nivell de les calçades en una amplada igual a la del pas de vianants. El 

paviment de l’illot és diferenciador respecte al de la calçada. 

- Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada intermèdia, l’illot 

tindrà una llargada mínima d’1.50 m, una amplada igual a la del pas de vianants i el seu 

paviment quedarà enrasat amb el de la calçada quan la longitud de l’illot no superi els 4.00 

m. 

1.2.4. Escales adaptades 

Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

- L’amplada útil de pas és d’1.20 m com a mínim. 

- Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm, i en 

escales en projecció corba en planta o no recta hi ha una dimensió mínima d’estesa de 30 

cm comptada a 40 cm de la cara interior. 

- El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 12 unitats. 

- Els replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació d’1.20 m. 

- L’estesa s’ha d’acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar discontinuïtat 

on s’uneix amb l’alçària. 

- Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació. 

- Els passamans de l’escala estan situats a una alçada d’entre 0.90 m a 0.95 m en replans i 

0.80 m a 0.85 m en el tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que permet d’adaptar la 

mà, amb una secció igual o funcionament equivalent a la d’un tub rodó de 3 a 5 cm de 

diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els passamans s’han de 

prolongar 0.30 m com a mínim més enllà del sextrems a l’acabament de cada tram d’escala. 

El punt d’inflexió del passamà ha de coincidir amb l’inici del tram d’escala. 

- L’inici i el final d’una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i disposen 

d’un nivell d’il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 

- Els espais existents sota les escales han d’estar protegits de manera que evitin possibles 

accidents a persones amb visió parcial o ceguesa. 

 



 

Annex 3. Acompliment de la normativa d’accessibilitat                                                                                                                                                                                                       

 

 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER REMEI I PONT SOBRE EL RIU SEC. 

CERDANYOLA DEL VALLÉS  
Pàgina  7   

 

1.2.5. Rampes adaptades 

Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

- L’amplada útil de pas és de 0.90 m com a mínim. 

- Pendents longitudinals: 

- Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim (recomanable 10%). 

- Trams d’entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim (recomanable 8%). 

- Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim (recomanable 6%). 

- S’admet un pendent transversal màxim d’un 2%. 

- El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

les peces. 

- La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m. 

- En la unió de trams de diferent pendent s’han de col·locar replans intermedis. 

- Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 0.20 m es disposa 

d’un element de protecció longitudinal amb una alçada d’entre 0.90 m i 0.95 m. Els 

passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permeti d’adaptar la mà, amb una 

secció igual o funcionament equivalent a la d’un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat 

com a mínim 4 cm dels paraments verticals. 

- L’inici i el final d’una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa d’un 

nivell d’il·luminació mínim de 10 lux durant la nit. 

 

1.3 Mobiliari urbà adaptat 

1.3.1. Condicions generals 

Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

- Ser accessible a través d’un itinerari adaptat. 

- La seva ubicació permet sempre l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles de 0.90 

m d’amplada per 2.10 m d’alçada. 
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- Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una alçada d’entre 1 

m i 1.40 m d’alçada. 

1.3.2 Elements urbans diversos 

Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el requisits de disseny següents: 

- Els elements d’accés al recinte tenen una amplada mínima de 0.90 m, una alçada mínima 

de 2.10 m i han d’estar convenientment senyalitzats. 

- El mobiliari d’atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al 

terra de 0.85 m. Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior, entre 0.00 m i 0.70 m 

d’alçada, en una amplada de 0.80 m com a mínim, queda lliure d’obstacles per permetre 

l’apropament d’una cadira de rodes. 

- La taula ha de tenir una alçada màxima de 0.80 m. La part inferior, entre 0.00 i 0.70 m 

d’alçada, i en una amplada de 0.80 m com a mínim ha de quedar lliure d’obstacles per 

permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 

- L’element més alt manipulable dels aparells telefònics se situa a una altura màxima d’1.40 m 

com a màxim. En el cas que l’aparell telefònic se situï dins d’una cabina locutori, aquesta ha 

de tenir unes dimensions mínimes de 0.80 m d’amplada i 1.20 m de fondària lliures d’obstacles 

i el terra ha de quedar enrasat amb el paviment circumdant. L’espai d’accés a la cabina té 

una amplada lliure mínima de 0.80 m i una alçada mínima de 2.10 m. 

- Els elements per impedir el pas de vehicles estan separats a una distància mínima de 0.90 m, 

i tenen una alçada mínima de 0.80 m. 

- Els suports verticals de senyals i semàfors tenen una secció de caires arrodonits i es col·loquen 

preferentment a la part exterior de la vorera. Si no hi ha vorera o la seva amplada es inferior a 

1.50 m es col·loquen tocant a les façanes o subjectes a aquestes. En parc o jardins se situen 

en àrees enjardinades o similars. 
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1.    INTRODUCCIÓ 

 
 
Per a l’obtenció del plànol topogràfic de la zona d’estudi s’ha demanat a l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallés els topogràfics que tenien, així com les bases de la zona. 

 

El que s’hauria de fer és contrastar i complementar aquesta informació amb un aixecament 

topogràfic de la zona. Per falta de mitjans no s’ha pogut fer aquest aixecament i el que s’ha 

realitzar és completar la informació rebuda mitjançant la introducció de més punts interpolant 

entre punt ja existents. 

 

Les dades de camp s’haurien de prendre amb estació total, ja que els aparell de GPS poden 

tenir un error d’uns 2-5 cm. 

 

 

Fotografia d’una estació total. 

 

S’hauria de  fer un aixecament topogràfic de tots els elements urbans (Faroles, bancs, 

escocells, arbres . . .). 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Un cop tenim el topogràfic de la zona, que tal i com hem comentat a l’annex anterior de 

topografia, ens ha estat facilitat per l’Ajuntament i completat mitjançant la interpolació de 

punts; encaixarem unes rasants, tant en planta com en alçats, per als carrers i rampes del 

projecte. 

 

Per fer l’encaix d’aquestes rasants s’ha utilitzat el programa “Wh”. 

 

 

 

2. CONDICIONANTS: 

 

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 rasant projectada en el “Projecte d’urbanització del carrer Riu Sec”. 

• L’entrada a la casa situada al carrer Riu Sec al est de la cruïlla amb el carrer Adam i 

Eva fixa el límit de connexió amb la rasant actual. 

• La connexió amb els vials existents. 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA: 

 

Segons els condicionants esmentats s’ha encaixat el traçat en planta 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. 

 

A continuació s’adjunten les dades més significatives del eixos 
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3.1. Eix 1: 

Pendent màxima: 10% 

Pendent mínima: 0,3% 

Kv mínim (còncau): 135 m 

Kv mínim (convex): 175 m 

Longitud mínima d’acord: 9.5 m 

Radi mínim 13.75 m 

 

3.2. Eix 2: 

Pendent màxima: 10.41% 

Pendent mínima: 1% 

Kv mínim (còncau): 28 m 

Kv mínim (convex): 28 m 

Longitud mínima d’acord: 4.155 m 

Radi mínim 98.25 m 

 

3.3. Eix 3: 

Pendent màxima: 16.36% 

Pendent mínima: 4.273% 

Kv mínim (convex): 35 m 

Longitud mínima d’acord: 4.231 m 

Radi mínim 7 m 

 

3.4. Rampa 1: 

Pendent màxima: 8% 

Pendent mínima: 2% 

 

3.5. Rampa 2: 

Pendent: 2% 
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4. ALINEACIONS EN PLANTA: 
 
4.1. Eix 1: 

 

 

 

 
4.2. Eix 2: 

 

 

4.3. Eix 3: 
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4.4. Rampa 1: 
 

 

 
4.5. Rampa 2: 
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5. PUNTS SUCCESIUS EN PLANTA: 
 
 
5.1. Eix 1: 
 

 

 

 

5.2. Eix 2: 
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5.3. Eix 3: 
 

 

 
 
5.4. Rampa 1: 
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5.5. Rampa 2: 
 

 
 
 
 
 
6. ALINEACIONS EN ALÇAT: 
 
6.1. Eix 1: 
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6.2. Eix 2: 
 

 
 
 
6.3. Eix 3: 
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6.4. Rampa 1: 
 

 

 
6.5. Rampa 2: 
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7. PUNTS SUCCESIUS EN ALÇAT: 
 
7.1. Eix 1: 
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7.2. Eix 2: 

 

7.3. Eix 3: 
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7.4. Rampa 1: 

 

7.5. Rampa 2: 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1  Antecedents i estat actual de la parcel·la. 

 

La parcel·la objecte de l’estudi, actualment és part del traçat de la riera del Riu Sec, amb un 

mur de contenció de terres a mà esquerra del riu Sec, i un mur de formigó a mà dreta (mirant 

aigües avall). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Objectiu de l’informe 

 

Els objectius d’aquest estudi són els que exposem a continuació: 

• Aconseguir una identificació i una localització espacial dels diferents nivells que 

conformen el subsòl a la zona estudiada, i interpretar com queden interrelacionats 

entre sí. 

• Interpretar les possibles causes que puguin suposar un motiu d’inestabilitat per a la 

construcció que es projecta edificar, sempre sota la perspectiva de mecànica del 

sòls. 

• Determinar la cota del nivell freàtic. 

• Determinar les característiques mecàniques: resistència i compacitat del sòl, a 

diferents profunditats. 

• Determinar les càrregues admissibles. 

• A partir de les recomanacions anteriors recomanar la cota i tipus de fonamentació. 
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1.3  Situació geogràfica 

 

El solar objecte de l’estudi es troba ubicat al municipi de Cerdanyola del Vallès, província de 

Barcelona, emplaçat a la comarca del Vallès occidental, limitat al nord amb Sabadell i Badia 

del Vallès, al sud amb Barcelona, a l’est amb Barberà del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, i 

a l’oest amb Sant Quirze i Sant Cugat. 

 

 

 

1.4  Emplaçament geotècnic 

Regional 

La serralada litoral és un massís format tectònicament en una etapa distensiva al Miocè, on la 

serralada Herzínica (Els Catalànids o Massís Catalano-Balear) es fractura en tres grans blocs 

deixant un, el del mig enfonsat, i elevat els dels extrems. Això dóna lloc a dues serralades 

paral·leles orientades NE-SW, anomenades Serralada Litoral i Serralada Prelitoral. Aquestes es 

troben separades per una fosa, la depressió del Vallés-Penedés. Posteriorment a aquestes 

noves serralades són erosionades per l’efecte dels agents atmosfèrics, transportant els 

materials cap al mar creant els dipòsits detrítics que configuren el perfil actual del litoral, i 

reomplint la depressió vallesana creada entre aquestes dues serralades. 
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Local 

Mitjançant una inspecció visual ens fixem que superficialment trobem un nivell de sorres i llims 

de materials remoguts que formen els materials de cunyes de talús i murs. Mitjançant sondejos 

i/o calicates, es podrien determinar les capes inferiors, en aquest estudi suposarem que el 

substrat està format per nivells de argiles, sorres i graves. 

 

 

2. ESTUDI DEL TERRENY 

 

2.1 Assaigs 

 

Per  a determinar el tipus de terreny i les seves característiques, hauríem de fer, com a mínim,  

dos sondeigs de rotació amb recuperació de mostra contínua, un a cada estrep; combinats 

amb uns quants assaigs SPT, en les diferents capes del substrat. Les mostres inalterades 

s’haurien de portar a un laboratori per analitzar. Per a la zona de la pila podríem interpolar els 
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resultats obtinguts del dos sondeigs. També seria convenient portar a  assajar mostres del 

terreny, tant mostres inalterades com alterades,  a un laboratori acreditat. 

 

Els sondeigs que es podrien realitzar serien: 

 Sondeig S1:   Profunditat 14,5 metres 

 Sondeig S2:   Profunditat 16,4 metres. 

 

Veure les columnes litogràfiques en la gràfica 1, i el perfil geomecànic en la gràfica 2. 

 

L’assaig SPT és el principal assaig, i el més utilitzat, que ens permet relacionar aquest valor amb 

la capacitat portant del terreny. (veure taula 1). 

 

 

2.2 Assaigs de laboratori 

 

Com hem comentat anteriorment, s’haurien de fer analítiques dels diferents tipus de material, 

sobretot del material sobre el qual es recolzarà la fonamentació i dels materials que utilitzarem 

per als terraplens. Els assaigs recomanats són els següents: 

• Anàlisis granulomètric del sòl per tamisat. 

• Determinació dels límits d’Atterberg. 

• Contingut de sulfats solubles. 

• Determinació de la densitat. 

• Assaigs edomètrics de càrrega. 

• Trencament a compressió simple. 

• Determinació de paràmetres químics de l’aigua (agressivitat). 

 

 

 

3. RESULTATS 

 

3.1  Interpretació de les dades 

 

La geologia que composa la parcel·la és de tipus detrític, bàsicament composada per nivells 

d’argiles, sorres i graves. 

 

Com que no tenim informació del terreny, suposarem les següents característiques: 

A nivell geomecànic, trobem uns paquets de materials poc seleccionats i de baixa resistència 

geomecànica, que correspon a materials quaternaris del Pliotocé, a nivell superficial. 
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Per sota, trobem els materials Miocènics amb valor de resistència geomecànica homogènia i 

sempre superior a 0,7 N/mm2. 

 

El sostre d’aquests materials miocènics l’identifiquem en aquesta zona amb un petit nivell 

d’argiles brutes, a una cota de 75 m. 

Per sota, ja tenim els materials miocènics caracteritzats per graves i argiles llimoses molt 

compactes. 

 

 

3.2  Descripció del terreny 

 

Característiques 

Per  les observacions fetes per les obres i terrenys circumdants es pot caracteritzar el material 

que ocupa la parcel·la com a  materials fluvials de desbordament. 

 

Hidrogeologia 

Durant l’execució dels sondeigs es pot determinar el nivell piezomètric, nosaltres el suposarem 

a la cota 75,5. 

 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

4.1 FONAMENTACIÓ RECOMENADA 

 

A partir dels diferents valors dels assajos (SPT, assaigs a comprensió de mostres inalterades,...) i 

de les correlacions pertinents, podríem calcular els paràmetres per a les diferents unitats de 

subsòl; com que no els tenim suposarem els següents: 

 

Material Tensió admissible 

Llims i argiles Quaternàries (remogut) Inferior a 0,1 N/mm2 

Llims i argiles Quaternàries 0,2 a 0,3 N/mm2 

Graves Miocèniques > 0,7 N/mm2 

Argiles Miocèniques > 0,7 N/mm2 
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Les fonamentacions del pont hauran de fer-se sobre les graves miocèniques o sobre les argiles 

miocèniques. Si suposem que aquests materials tenen una tensió admissible > 0,7 N/mm2, i 

tenint en compte que hauríem d’aplicar un factor de seguretat de 2, ens surt que la tensió 

admissible del terreny és >0,35 N/mm2, nosaltres agafarem aquesta per al dimensionament de 

les cimentacions de la estructura. Amb aquest tipus de tensió podem optar en fer sabates 

superficials. Per a quedar-nos del costat de la seguretat empotrarem la sabata un metre per 

sota la capa miocènica. 

 

Per a les fonamentacions dels murs, al tractar-se de murs d’escullera, n’hi haurà prou en retirar 

del material de reblert (remogut) i fonamentar els murs en el terreny natural, el qual té una 

tensió admissible d’entre 0,2 – 0,3 N/mm2. 

 

 

4.2 ESTABILITAT I TALUSSOS 

 

Per a la construcció i/o arranjament dels murs i talussos que donen a la llera actual, caldrà 

tenir en compte els següents punts: 

 

- Aquests seran sobre els materials de llims i argiles remogudes quaternaris, els quals 

presenten molta heterogeneïtat en les característiques geomecàniques. 

- No es trobarà la presencia del nivell freàtic en aquests materials. 

- Suposarem els següents paràmetres en aquests materials: 

o Densitat : 1,9 kg/dm3 

o Cohesió (c): 0 kg/cm2 

o Angle de fregament intern: 30º 

 

 

Respecte als talussos temporals que s’excavaran per a la construcció del mur es plantejen 2 

inclinacions possibles: 

1. Inclinació del talús 60º 

Alçada màxima del talús 4,3m (H) 

Valor de S = a alçada del talús , per tant S=H 

 

2. Inclinació del talús 45º 

Alçada màxima del talús 4,3m (H) 

Valor de S = a la meitat de l’alçada del talús , per tant S=H/2 
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Es defineix com a S la distancia entre el límit superior del talús, y el límit amb la primera 

estructura de càrrega existent (ja siguin cimentacions o vials actius). 

 

 

 

4.3 RIPABILITAT DELS MATERIALS 

 

Degut a la baixa duresa i compacitat dels materials quaternaris, serà suficient la utilització de 

maquinaria convencional per al moviment i excavació de terres a l’obra. 

 

 

 

4.4 NATURALESA QUÍMICA DELS MATERIALS 

 

Suposarem que els materials que componen el terreny no estan classificats com a agressius 

químics ni com a expansius. 

 

 

 

5. RECOMANACIONS 

 

Per al present projecte constructiu es recomana realitzar les fonamentacions dels ponts 

mitjançant sabates superficials sustentades un metre per sota del material del miocè. 

 

Per a la fonamentació dels murs d’escullera serà en terreny natural i en la capa de llims i 

argiles quaternaries. 

 

A nivell de talussos cal tenir en compte que els materials quaternaris que sustenten els actuals 

murs de la riera, són materials de reblerts antròpics, de baixa densitat i característiques 

geomecàniques heterogenies. 

 

Els materials que composen el terreny no estan classificats com a agressius químics, ni les 

aigües freàtiques analitzades. 

 

Els materials que composen la parcel·la no estan classificats com a expansius, es a dir, no 

tenen variació de volum per la presencia de l’aigua. 

 

La tensió admissible trobada porta inclosa un factor de seguretat de 2. 
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6. ANNEXES 

 

6.1 PLÀNOL PROPOSTA DELS SONDEJOS 

 

Tal i com hem comentat a l’apartat 2 es proposen fer  dos sondejos, un a cada estrep del 

tauler. 
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6.2 COLUMNES LITOGRÀFIQUES 

 

Tal i com hem comentat a l’apartat 1, suposarem columnes intercalades de graves, sorres i 

argiles. 

Suposarem les següents columnes litogràfiques. 
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6.3 PERFIL GEOMECÀNIC 

 

Segons els anteriors sondejos podem obtenir la següent columna geomecànica: 

 

 

 S1             S2 
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6.4 CORRELACIONS ENTRE EL SPT I LA CÀRREGA ADMISSIBLE 

 

Existeixen correlacions entre l’assaig SPT, que es realitza mentre estem fent el sondeig, i la 

càrrega admissible . La correlació més utilitzada és la de Terzaghi, que és la exposem a 

continuació: 
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