
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball realitzat per: 

Eduard Comerma Camprubí 
 

 

 

Dirigit per: 

Ignacio Valero López 

 

 

Grau en:  

Enginyeria de la Construcció. 
 

 

 

 

Barcelona, Juny 2013. 
 

 

EC - Departament d'Enginyeria de la Construcció 
 
 

 T
R

EB
A

LL
 F

IN
A

L 
D

E 
G

R
A

U
 

Projecte d’execució d’una passera 
sobre el riu Gurri a Vic                 

 

 

RESUM MEMÒRIA                                            



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic    2013 

RESUM MEMÒRIA 

1 

RESUM MEMÒRIA 

ÍNDEX: 

1 INTRODUCCIÓ........................................................................................................................ 2 

1.1 Introducció.......................................................................................................................2 

1.2 Situació.............................................................................................................................3 

1.3 Antecedents.....................................................................................................................3 

1.4 Objectiu............................................................................................................................3 

2 INFORMACIÓ GENERAL..........................................................................................................4 

2.1 Reportatge fotogràfic.......................................................................................................4 

2.2 Estructura......................................................................... ................................................4 

2.3 Geografia, cartografia i topografia................................................... ................................4 

2.4 Geotècnia i geologia.................................................................. .......................................5 

2.5 Climatologia...................................................................................... ................................5 

2.6 Hidràulica i Hidrologia............................................................ ..........................................5 

2.7 Sismicitat.......................................................................................... ................................5 

2.8 Serveis afectats.................................................................................................................6 

3 ANÀLISI D’ALTERNATIVES I ALTERNATIVA ADOPTADA.........................................................6 
3.1 Estudi d’alternatives.........................................................................................................6 

3.2 Alternativa adoptada........................................................................................................7 

4 DESCRIPCIÓ.............................................................................................................................8 

4.1 Càlcul estructural..............................................................................................................8 

4.2 Estudi de Seguretat i Salut................................................................................................8 

4.3 Mesures correctores de l’impacte ambiental i el medi ambient. .....................................8 

4.4 Justificació de preus.........................................................................................................8 

4.5 Pressupost........................................................................................................................8 

4.6 Declaració d’obra complerta............................................................................................9 

4.7 Termini d’execució...........................................................................................................9 

4.8 Classificació del contractista............................................................................................9 

5 DOCUMENTS DEL PROJECTE................................................................................................10 

6 CONCLUSIONS......................................................................................................................11 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013 

RESUM MEMÒRIA 

 

2 
 

1 INTRODUCCIÓ. 

1.1 Introducció. 

Aquest és un projecte executiu, de disseny, càlcul i construcció d’una passera  sobre el riu Gurri  

a Vic. Amb funció de permetre el pas a vianants i vehicles rodats no motoritzats.  

La ubicació del projecte és a les afores, al Nord-Est de la ciutat, on durant els últims anys s’han 

desenvolupat projectes de rehabilitació de l’entorn del riu i d’ampliació  i adequació dels 

camins paral·lels a aquest. Aquesta zona és de valor agrícola i paisatgístic, per aquest motiu és 

molt important l’estètica de l’estructura, sense menystenir la capacitat de donar un bon servei, 

la seguretat estructural i l’economia.  

El motiu de construcció de la passera és la de comunicar ambdós costats del riu, per tal de 

poder unir tota una zona de Vic amb el pobles propers a través de camins rurals, ja que aquest 

camins són molt utilitzats lúdicament per corredors, ciclistes, gent que  passeja... Perquè això 

sigui possible serà necessari un camí que comuniqui la passera amb una de les vies principals.  

En el projecte s’han dut a terme tots els càlculs i comprovacions pertinents a l’estructura i la 

fonamentació així com un anàlisi d’alternatives  i la redacció de tots els documents necessaris 

per executar la obra.   

 

1.2 Situació. 

L’obra es du a terme a la ciutat de Vic,  comarca d’Osona, província de Barcelona. Està situada 

al centre d’una plana que delimita amb les Guilleries, el parc del  Montseny i el massís del 

Puigsacalm. La ciutat consta de dos rius que la travessen aquests són; el Gurri i el Méder. El 

Méder  és afluent del Gurri i aquest ho és del Ter.   

Figura 1: Mapa general de Catalunya 
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 L’emplaçament de la passarel·la és en el riu Gurri, en el seu pas per l’Est de la ciutat, costat 

per on frontereja  amb 2 poblacions veïnes que són: Calldetenes i Roda de Ter. De les quals 

Calldetenes és la més propera, s’hi comunica a través de la carretera N-141D o carretera de 

Sant Hilari que va de Vic fins a la presa de Sau. No obstant també hi ha molts camins rurals que 

usen principalment vianants i ciclistes que també les comuniquen.  

 

1.3 Antecedents. 

Per entendre la necessitat de la passera per damunt del riu Gurri cal referir-se a les diverses 

actuacions que ha realitzar l’Ajuntament de Vic  durant els darrers anys per tal de recuperar el 

bosc de ribera dels rius Gurri i Méder. La darrera actuació finalitzada ha e stat la recuperació 

del riu Gurri a la zona del pont d’en Bruguer, situació on es projecta construir la passarel·la 

d’aquest treball. Consultar el document de la memòria ampliada per a més informació.  

 

1.4 Objectiu. 

El present projecte executiu té com a  objectiu projectar i executar una passarel·la per al pas 

de vianants i ciclistes sobre el riu Gurri, amb les següents necessitats: 

 Esdevenir una obra emblemàtica i respectada pels veïns de la població.  

 Solucionar la problemàtica actual de accessibilitat. 

 Integrar-se en l’entorn paisatgístic al qual forma part la ribera del riu.  

 Tenir un cost ajustat. 

Figura2: Imatge de la ciutat Figura 3: Emplaçament de la passarel•la. 
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2 INFORMACIÓ GENERAL. 

2.1 Reportatge fotogràfic. 

Per tenir una idea més clara de l’entorn de l’obra i del seu context, s’ha realitzat un reportatge 

fotogràfic. Les fotos mostren l’entorn de bona part del projecte de rehabilitació de la llera del 

riu Gurri i la situació més detallada tant de la passarel·la com del camí adjacent. Consultar el 

document de la memòria ampliada. 

 

2.2 Estructura. 

L’estructura té un ús exclusiu de vianants i de transport rodat no motoritzat; bicicletes, cotxets 

i cadires de rodes. No obstant per qualsevol utilització que no es correspongui amb els 

anteriorment esmentats, el projectista i l’empresa constructora no se’n fan responsables, 

degut a que l’estructura ha estat projectada per complir les normes i accions que la limiten a 

tals usuaris.  

Per a realitzar els càlculs, dimensionaments i comprovacions relatives a aquest projecte, s’ha 

emprat les corresponents normatives i prescripcions de caràcter actualitzat.  

Per ajudar a la realització del projecte s’han emprat programes de text, de càlcul i de dibuix a fi 

i afecte de facilitar el desenvolupament d’aquest.  

Consultar el document de la memòria ampliada, per a més detalls.  

 

2.3 Geografia, cartografia i topografia. 

La ciutat de Vic està situada al centre d’una plana que rep el seu nom, a uns setanta km al nord 

de Barcelona, entre el massís del Montseny (SE), les Guilleries (E), el Collsacabra ( NE) i la serra 

de Bellmunt (N). 

Amb una altitud de 484m la seva ubicació exacta és: 

 Longitud: 2º 15’ 21,27” 

 Latitud: 41º 55’ 49,6” 

La informació cartogràfica i topogràfica utilitzada per a redactar aquest projecte s'ha extret de:  

 Mapes topogràfics 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 Mapes topogràfics 1:1000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Previ a l’inici d’obra es realitzarà un replanteig topogràfic per a situar els punts principals de 

l’estructura i del moviment de terres. Per fer-ho es podrà utilitzar la situació dels vèrtex mòbils 

facilitats per l’ICC o bé fer el replanteig mitjançant senyal GPS.  

Consultar el document de la memòria ampliada, i el document de plànols per a més detalls.  
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2.4 Geotècnia i geologia. 

La informació continguda en aquest apartat ha estat cedida en el cas de les dades geològiques 

per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i 

l’Ajuntament de Vic. Pel que fa a la geotècnia de la zona ha estat obtinguda d’un projecte ja 

existent. 

El sòl de l’emplaçament de l’obra està format per argiles i llims de 105kN/m2 de resistència a 

compressió. En la memòria ampliada es detallen més les característiques del sòl que s'han 

estimat a partir del mapa geològic, de la visita de camp i de l’informe geotècnic facilitat per 

l’Ajuntament de Vic.  

2.5 Climatologia. 

La climatologia de la ciutat Vic forma part de la climatologia que té la plana on està ubicada, se 

la considera submediterrània de tendència continental. Submediterrani per fet de que no 

existeix un període eixut estival propi dels climes típicament mediterranis i tendència 

continental pel fet de la gran amplitud tèrmica que alguns anys ha arribat a valors d’entre 45ºC 

i 50ºC d’amplitud al llarg de tot un any o de 28ºC en un sol dia, valors típic de territoris més 

allunyats del mar. 

Per més detalls sobre temperatures relatives i precipitacions consultar la memòria ampliada. 

2.6 Hidràulica i hidrologia. 

La ciutat de Vic consta d’una xarxa hidrogràfica constituïda per diversos torrents i rieres i dos 

rius això permet caracteritzar una longitud total d’aproximadament 22 km de cursos fluvials. El 

projecte de infraestructures hidràuliques de l’ajuntament de Vic, del qual s’ha extret la 

major part de la informació d’aquest apartat, estudia el Riu Gurri des d’aigües avall del pont 

de l’Eix Transversal (carretera C-25) fins el Pla de l’Abanell i els seus afluents principals. 

Per a comprovar la cota de l’estructura s’ha pres 10 anys com a període de retorn per les 

avingudes. El riu Gurri en la zona del projecte pot arribar a assolir un Q10 de 124,6 m3/s i un 

calat respecte el fons de la llera de 3,23m. Per més detalls consultar la memòria ampliada. 

2.7 Sismicitat. 

Per a l’estudi de sismicitat es té en compte l’aplicació de la normativa NCSP -07 (NORMA DE 

CONSTRUCCIÓ DE PONTS SISMORESISTENT: PONTS). Les característiques de l’acceleració 

bàsica s’han extretet de l’apartat geotècnic i no és necessari contemplar els afectes de la 

sismicitat sobre l’estructura. Per més detalls consultar la memòria ampliada.  
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2.8 Serveis afectats. 

Segons l’emplaçament de l’obra, la documentació consultada i les visites realitzades a la zona 

on es desenvolupa el projecte, no es preveuen afectacions a cap tipus d’instal·lació ni servei 

durant l’execució d’aquest. 

  

3 ANÀLISI D’ALTERNATIVES I ALTERNATIVA ADOPTADA. 

3.1 Estudi d’alternatives. 

L’anàlisi d’alternatives es centrarà en la tipologia i els materials possibles per a la construcció 

de la passarel·la per a vianants i ciclistes. Permetent obtenir la solució més adequada per 

aquesta. Degut a la zona on es pretén construir la passera, la ubicació exacte d’aquesta bé 

condicionada per la distància entre marges del riu, l’entorn i la distància a vies d’accés i a 

camins secundaris. 

Els materials estudiats han estat: 

 Formigó pretesat. 

 Acer en perfils laminats. 

 Formigó armat. 

 Estructura mixta d’acer i formigó. 

 Fusta. 

Les tipologies estructurals estudiades han estat: 

 Ponts biga. 

 Ponts atirantats. 

 Ponts arc. 

S’ha cregut interessant contemplar la possibilitat de realitzar la passera en:  

 Una llum. 

 Dues llums. 

Combinant els materials i les tipologies estudiades es presenten les següents alternatives de 

secció: 

 Llosa pretesada amb alleugeriments. 

 Perfils laminats d’acer. 

 Secció mixta de formigó i acer. 

 Bigues de fusta laminada amb biguetes transversals.  

Emprant un anàlisis multi criteri on es ponderen els aspectes fonamentals que ha de tenir la 

solució adoptada s’escull una alternativa de les anteriorment presentades.   

Consultar memòria ampliada per a més detall. 
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3.2 Alternativa adoptada. 

S’ha escollit com a solució per a l’execució de la passarel·la sobre el riu Gurri del municipi de 

Vic, una estructura en biga d’acer tipus S355 JR, recolzada damunt de 2 estreps de formigó 

armat constituïts per una sabata i un mur cadascun d’ells.  

La superestructura consta de dues bigues de gran cantell d’acer S355 JR longitudinals, i un 

seguit de biguetes de menor cantell i d’acer tipus S235 JR transversals, que aniran soldades a 

l’ànima de les bigues principals. Damunt d’aquestes per cobrir l’espai entre biguetes s’hi 

col·locarà una reixeta per a passarel·les. Les pròpies bigues de gran cantell tindran la funció de 

baranes, tot i que per assolir al cota desitjada es fixaran baranes per a pont damunt 

d’aquestes. Els acabats del paviment es realitzaran amb tarima de fusta.  

Les cimentacions estaran constituïdes per 2 estreps de formigó armat a cada extrem de la 

superestructura d’iguals dimensions. Cada estrep constarà d’una sabata i d’un mur de 

contenció amb les degudes dimensions per a resistir els esforços.     

Figura 4: Representació gràfica dels elements resistents de l’estructura. 

Figura 5: Representació gràfica de la secció. 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013 

RESUM MEMÒRIA 

 

8 
 

4 DESCRIPCIÓ. 

4.1 Càlcul estructural. 

L'Annex de Càlcul estructural mostra tots els aspectes tinguts en compte per a dissenyar la 

passarel·la així com el procés de càlcul seguit. També es mostren el conjunt de ls resultats i 

comprovacions realitzades.  

Aquests càlculs s'han realitzat manualment seguint les prescripcions de la IAP-11, la normativa 

espanyola d’acer EAE-08 i la normativa espanyola de formigó EHE-08 entre altres, aquests es 

detallen en el respectiu annex. 

 

4.2 Seguretat i salut. 

El present projecte conté un Estudi de Seguretat i Salut per tal de  definir i prendre les mesures 

necessàries per a realitzar de manera correcte les obres. El pressupost de seguretat i salut 

ascendeix a la quantitat de 8.840,51 € i s'afegeix al pressupost general del projecte com una 

partida alçada de cobrament íntegre a tal efecte. 

 

4.3 Mesures correctores de l’impacte ambiental i el medi ambient. 

 S’ha de tenir en compte, que l’ecosistema de la zona on es realitza l'obra té  un gran valor 

ecològic i paisatgístic. La zona és de caràcter rural i destaca per la  seva riquesa en espais, flora, 

fauna i elements culturals. 

Per aquesta raó, en la memòria ampliada en l’apartat de  Mesures correctores de l'impacte 

ambiental i el medi ambient s’expliquen les possible mesures correctores i preventives que es 

preveuen aplicar per tal de minimitzar l’impacte sobre el medi. Aquestes mesures pretenen 

reduir les afectacions sobre l’ecosistema que es puguin originar durant la fase de construcció i 

durant la vida en servei de l’estructura. 

 

4.4 Justificació de preus. 

La justificació de mà d'obra, maquinària, materials i partides d'obra d'aquest projecte es basa 

en el banc de preus de mercat de l'ITEC. El percentatge de costos indirectes aplicat és del 5%.  

 

4.5 Pressupost. 

El Pressupost d'Execució Material (PEM) de l'obra ascendeix a la quantitat de : 

CENT SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

D'EURO (168.738,34 €). 
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Figura7: Extracte de l'últim full

Després d'afegir les Despeses Generals (13%) i el Benefici Industrial (6%) el Pressupost 

d'Execució per Contracte sense IVA ascendeix a 200.798,62€.  

Addicionant l'IVA (21%) el Pressupost d'Execució per Contracta ascendeix a la quantitat de: 

DOS-CENTS QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-

TRES CENTIMS (242.966,33€). 

4.6 Declaració d’obra complerta. 

El present projecte es refereix a una obra complerta susceptible de ser lliurada al servei públic 

una vegada executada, reunint tots els documents i requisits e xigits per la legislació vigent 

segons l’article 124 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de contractes de les administracions públiques. 

4.7 Termini d’execució de l’obra. 

El termini resultant per a l’execució total de l’obra és de 3 mesos dels quals tot el temps 

correspon a l’execució de l’obra civil contemplada en el present projecte.  

4.8 Classificació del contractista. 

En compliment dels articles 25, 26, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, es 

proposa la classificació a exigir als contractistes que vulguin participar en la licitació de l’obra, 

que serà: 

- Grup B (Ponts, viaductes i grans estructures) 

- Subgrup 4 (Metàl·lics) 

- Categoria: c (Anualitat entre 120.000 i 360.000 €) 
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5 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA. 

RESUM MEMÒRIA. 

MEMÒRIA AMPLIADA. 

1. Introducció

2. Annexes:

ANNEX I: Reportatge fotogràfic. 

ANNEX II: Geografia, cartografia i topografia. 

ANNEX III: Geotècnia i geologia. 

ANNEX IV: Climatologia. 

ANNEX V: Hidràulica i hidrologia. 

ANNEX VI: Sismicitat. 

ANNEX VII: Serveis afectats i expropiacions. 

ANNEX VIII: Anàlisi d’alternatives i alternativa escollida. 

ANNEX IX: Mesures correctores mediambientals. 

ANNEX X: Pla de control de qualitat. 

ANNEX XI: Procés constructiu. 

ANNEX XII: Pla d’obra 

ANNEX XIII: Justificació de preus. 

ANNEX XIV: Pressupost per a coneixement de l’administració.  

3. Annexes amb índex propi:

ANNEX XV: CÀLCUL ESTRUCTURAL. 

ANNEX XVI: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

Document núm.1: Memòria 

Document núm.2: Plec de condicions – plànols. 

Document núm.3: Plec de prescripcions particulars de seguretat i salut. 

Document núm.4: Pressupost. 
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DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS. 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

DOCUMENT NÚM 4: PRESSUPOST. 

AMIDAMENTS. 

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1. 

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2. 

PRESSUPOST. 

RESUM DE PRESSUPOST. 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE.  

6 CONCLUSIONS. 

L'autor del projecte, amb tot l'esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, als plànols, al  

plec de condicions i al pressupost, considera suficient i justificades les obres a realitzar.  

Terme Municipal de Vic, juny de 2013 

L'autor del projecte,  

Eduard Comerma Camprubí 
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