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1. Antecedents i objecte del projecte 

 

Durant molts anys, el riu Sec ha suposat una dificultat per al creixement i la consolidació de la ciutat de 

Cerdanyola del Vallès. És per això que actualment hi ha dos plantejaments a l’agenda del municipi per a la 

millora urbana. Per una banda, hi ha un Pla Integral de Millora del Riu Sec a Cerdanyola del Vallès i per l’altre 

banda hi ha un projecte d’iniciativa urbana de Cerdanyola. 

 

El pla proposa un conjunt d’actuacions per crear un nou sistema d’espais que permetin reconèixer el Riu Sec com 

a generador de qualitat col·lectiva, per tal de donar una visió més extensa de l’espai del riu, el més unitària 

possible i la integració de les possibles transformacions futures i estratègiques de la ciutat. 

 

Pel que fa al projecte d’iniciativa urbana es busca dur a terme unes actuacions per recuperar i millorar  aspectes 

entorn del riu com: descontaminar o confinar les àrees afectades al marge del riu, millorar l’accessibilitat i 

connectivitat entre els dos marges del riu, remodelar els vials laterals del riu i aconseguir que la façana fluvial 

recuperi el seu valor, dotar l’àrea d’equipaments i elements esportius, culturals i de lleure i adequar els carrers i 

places amb problemes d’urbanització i infraestructures. 

 

Seguint aquestes dues premisses, el projecte pretén donar una connexió final entre el barri del Banús i el barri 

de la Farigola i donar resposta a les necessitats actuals de la població de Cerdanyola, la qualcosa representarà 

una millora en la comunicació dins del municipi. 

 

El projecte aquí definit inclou una passarel·la que creuarà el riu i l’adequació del seu entorn per a una correcta 

integració de l’estructura en el territori. 

 

2. Objecte del document 

 

El present document té per objecte definir i valorar les possibles diferents solucions, triar la que més s’adapti a 

les necessitats i posar en coneixement les actuacions que es tenen projectades per a la construcció d’una 

passarel·la sobre el riu Sec a Cerdanyola entre el passeig de la Riera i el carrer del Riu Sec. 

 

3. Situació del projecte 

 

El terme municipal de Cerdanyola del Vallès està situat al centre de la província de Barcelona, al pas del Riu Sec, 

a uns 9 quilòmetres al Nord de Barcelona ciutat. 

El projecte està  emplaçat sobre del mateix riu Sec, entre els carrers Riera del Riu Sec i el passeig de la riera, dins 

del municipi de Cerdanyola del Vallès. 
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Imatge 1: Detall de l’emplaçament del present projecte 

 

4. Factors a considerar 

 

- Funcionalitat de la solució: La solució ha de permetre un pas còmode, amb el itinerari més curt possible i 

accessible per a tots els usuaris 

- Condicionaments geomètrics: La solució ha de complir els requeriments geomètrics que regula el marc 

normatiu i el gàlib que es necessita per a una avinguda amb un període de retorn de 500 anys. 

- Integració en l’entorn: Com que es tracta d’un entorn urbà, però en una zona oberta, la solució ha de ser poc 

intrusiva i tenir un bon encaix en l’entorn urbà i la panoràmica conjunta del riu. 

- Economia de la solució: Amb les actuals circumstàncies  d’escassetat econòmica , la solució ha de ser 

econòmicament viable. 

- Estètica de la solució: Com que la solució constituirà un lloc de confluència per els usuaris i per tant ha de 

cuidar-se el seu aspecte. 

- Facilitat de manteniment: La solució escollida ha de ser fàcil de mantindre 

 

5. Alternatives i selecció de la proposta 

 

A l’hora de buscar la millor solució, s’han tingut en compte diferents alternatives, tant en la ubicació del tauler 

de la passarel·la, com de la geometria estructural d’aquesta. 

 

De tal manera que per a l’emplaçament han quedat les solucions acceptables següents: 

 

- Opció 1: És una plataforma situada al PK 1717.69 del riu Sec. El tauler va des de la Plaça d’Adam i Eva fins al 

Passeig de la Riera creuant el Riu Sec i el Carrer del Riu Sec de forma perpendicular. Aquesta plataforma 

consta d’una llum de 50,12 metres i un desnivell de 8.46 metres d’alçada que s’haurà de solventar mitjançant 

una torre, amb escales i un ascensor per als minusvàlids, en el marge dret del riu. 

- Opció 2: Passarel·la situada en el PK 1697.69 del Riu Sec. La plataforma uneix el Passeig de la Riera i la zona 

d’espai verd situada sota el Carrer del Riu Sec de forma perpendicular al Riu Sec. Amb una llum d’uns 30,35 

metres, amb 3 metres d’amplada,i un desnivell de 2 metres. Aquesta és una de les alternatives amb la 

plataforma més petita juntament amb la alternativa 3. 

- Opció 3:  Passarel·la emplaçada entre el Passeig de la Riera i la zona d’espai verda situada sota el Carrer del 

Riu Sec en el PK 1716.73 del Riu Sec. La planta de l’estructura creua de forma perpendicular el Riu Sec. 

Aquesta passarel·la salva una distància de 30,78 metres amb una amplada de 3 metres i amb un desnivell de 

5 metres 

- Opció 4: plataforma situada entre el Passeig de la Riera i el espai de zona verda situat sota el Carrer del Riu 

Sec. Aquesta plataforma es disposa de forma obliqua al riu amb un PK 1698.00 a la banda dreta  i un Pk 

1706.29 a la banda esquerra. Amb una llum de 35,65 metres i una amplada de 3 metres aquesta opció 

presenta una mida intermèdia  amb les ja vistes.  

I per a la geometria de l’estructura s’han proposat les següent alternatives: 

- Alternativa 1: La primera alternativa presenta una secció mixta d’acer i formigó. A la part de l’estrep de la 
riba dreta hi haurà una secció en U de formigó amb una amplada interior de 2.97 i una amplada total de 3.67 
metres i una alçada de 2 a 2.73 al llarg de 5.16 metres, que es prolonga en una part d’acer fins als 37.65 
metres, que consistirà en dos jàsseres  d’inèrcia variable que passaran per  una alçada de 4,5 metres  fins 
arribar a la cota rasant del tauler en els 37,65 metres. 

- Alternativa 2: La segona alternativa presenta una plataforma amb secció d’acer subjectada per un únic arc 

metàl·lic inclinat. Aquesta plataforma de 3 metres d’amplada esta subjectada per un arc de 9,37 metres 

d’alçada  inclinat 30º amb la vertical, les pèndoles del qual queden amarrades a la mateixa part del taulell on 

hi ha l’arc. 

- Alternativa 3: Aquesta alternativa consisteix en un tauler de 3 metres d’amplada amb secció metàl·lica 
sostingut mitjançant dos arcs, també metàl·lics, molt rebaixats de 1 metre d’alçada respecte el tauler i 
inclinats uns 60 graus amb la vertical.  Aquesta alternativa presenta una especial resistència respecte sismes, 
ja que no només està subjectada verticalment, sinó que també està subjectada horitzontalment. 

 
Per a la realització del projecte s’ha optat per una passarel·la amb una ubicació com la esmentada en l’opció 4  i 
una estructura com la definida en l’alternativa 1. 
Totes aquestes opcions i alternatives estan degudament definides, analitzades i avaluades en l’annex d’anàlisis 

d’alternatives. 

6. Descripció de la solució  

La solució que es desenvolupa en aquest projecte consisteix en una estructura d’enllaç  que creua el Riu Sec, de 

manera que dona una continuïtat de recorregut entre la passarel·la que creua la via del tren i el barri de Banús, 

connectant directament aquest amb el barri de la Farigola. 

La ubicació del tauler uneix de forma obliqua el Passeig de la Riera i l’espai de zona ajardinada a sota del carrer 

del Riu Sec.  

L’estructura del tauler de la nova passarel·la és d’una tipologia porticada de 35.65 metres de llarg en horitzontal i 

una amplada transitable de 2.6 metres. Per recomanació de l’ACA, la part inferior del tauler tindrà una cota de 

80.73, per tal de que no pugui ser rebassat per una riuada amb un període de retorn de 500 anys. 

S’ha optat per una estructura híbrida de formigó i acer, no tan sols per donar una imatge més estètica, sinó que 

per poder realitzar tota la construcció de la passarel·la sense envair la zona de protecció fluvial del riu. La part de 

formigó comença des d’un estrep en el marge dret del riu amb una forma en U. L’estructura d’acer està 

conformada per dues jàsseres cantell variable a base d’una gelosia de perfils laminats que surten de les ànimes 
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de la secció de formigó. La totalitat de l’estructura té una forma d’arc de circumferència amb un punt àlgid de 

4.51 metres. La part del tauler que  

A ambdós costats es construiran estructures d’accés que en tots dos casos tindran unes rampes amb un pendent 

màxim del 6% i trams de 9 metres amb replans de 2 metres i unes escales per tal de fer l’estructura accessible 

per a tots els usuaris. A més a més, s’urbanitzarà tota la zona dels voltants amb llambordes de formigó 

prefabricades. 

Segons la caracterització geotècnica del terreny que està composat per capes del quaternari formades per 

argiles i sorres, per l’estructura principal s’ha proposat una fonamentació mitjançant pilotatges, tant en el marge 

dret com en el marge esquerre del riu. Ja que s’ha considerat que d’aquesta manera el terreny podrà resistir 

millor les sol·licitacions de l’estructura. Pel que fa als fonaments de les estructures d’accés, s’han dimensionat 

uns fonaments en forma de sabates corregudes seguint la longitud dels murs. 

 

Imatge 2: Esbós en 3D de la solució final 

7. Justificació de la solució adoptada 

La solució adoptada presenta el millor equilibri d’entre totes les solucions proposades: té una bona combinació 

d’un bon itinerari, amb una bona accessibilitat per part de tots els usuaris; tots els paràmetres geomètrics que 

presenta son acceptables dins de la normativa vigent, en quant a geometria, materials, resposta estructural...; és 

un solució amb una bona estètica, adaptada a l’entorn i amb un baix impacte sobre el medi ambient i en quant a 

economia és una obra assequible econòmicament i no precisa d’un manteniment elevat. 

Amb aqueta solució, també, es contribueix a la descontaminació i remodelació del vial en el marge esquerre del 

riu. Atansant-se als plans de millora urbana que preveu l’Administració del municipi. 

 

 

 

8.     Topografia 

 

En l’Annex de Topografia es descriu la manera de procedir per al correcte posicionament de les bases a partir de 
les quals es procedirà a la radiació de les coordenades per a l’execució de l’obra. 
 
S’ha disposat de plànols 1:5000 i 1:1000 proporcionats per l’Institud Cartogràfic de Catalunya i  l’Administració 
del municipi respectivament. Sobre aquestes bases  s’ha treballat per a la projecció del la passarel·la. 
 

9.      Expropiacions 

 

Els terrenys afectat per la construcció de les obres definides en el present projecte son terrenys municipals, 
doncs no serà precís realitzar  cap expropiació. 
 
10.    Estudi Geotècnic 

 

Degut a la falta de medis per a la redacció d’un estudi geotècnic per al present projecte, s’ha pogut disposar de 
l’estudi geotècnic del projecte “Pont del carrer del remei sobre el Riu Sec a Cerdanyola”, realitzat per Enginyeries 
Raventós. L’estudi està realitzat a una proximitat relativament bona per tal d’assegurar que hi haurà la mateixa 
morfologia en el terreny per al nostre projecte. 
 
A partir de l’estudi  es veu que els sòl en el qual es vol fonamentar, està constituït bàsicament per argiles 
miocèniques del quaternari , que tenen una bona resistència, amb algunes capes de sorres i graves, també 
resistents. 
 
A partir de les dades de l’estudi esmentat s’han dimensionat els fonaments de l’estructura del projecte que ens 
ocupa. 
 
11.      Estudi Hidràulic 

 
Al igual que en l’Estudi Geotècnic, també s’ha pogut disposar de l’Estudi Hidràulic del projecte “Pont del carrer 
del remei sobre el Riu Sec a Cerdanyola”, realitzat per Enginyeries Raventós. L’estudi també comprèn la zona on 
estarà ubicada la passarel·la  i per tant serà d’utilitat per extreure les dades corresponents al cabal per a 
l’avinguda amb un període de retorn de 100 i 500 anys. 
 
Segons l’Estudi Hidràulic, per a una riuada període de retorn de 500 anys la làmina d’aigua baixarà amb una cota 
de 79,6 metres, mentre que per a una avinguda de 100 anys la làmina d’aigua tindrà una cota de 78.4 metres. 
 
Per al disseny de la passarel·la s’ha optat per una cota inferior del tauler de 80.73 metres, per evitar el possible 
rabassament  d’acord amb l’Estudi. 
 
A partir de les dades de l’estudi esmentat s’han dimensionat l’alçada del tauler  i per extensió la alçada i longitud 
de les rampes de les estructures d’accés.  
 

12.      Serveis Afectats 

 

S’ha detectat  que per a l’execució de les obres hi ha una afectació  a una línea de baixa tensió  (6 kV) que 
ocasiona problemes alhora de excavar en el marge esquerre del riu i alhora d’alçar la passarel·la metàl·lica. 
 
La afecció de la línea aèrea se solucionarà amb el trasllat del pal de la llum que serà temporal o permanent 
segons l’interessi a l’empresa propietària. 
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En aquest projecte s’ha proposat un trasllat temporal de la línia, subjectant el pal amb un bloc de formigó, tal i 
com s’indica en els plànols. 
 

13.    Pla de Treballs 

 

El pla de treballs s’indica acuradament com es pretén organitzar els treballs  per a l’execució del projecte. D’una 
manera més general, es pot dir que  la realització de les feines serà en l’ordre següent: 
 
1- Treballs previs i adequació de l’espai per als treballs posteriors 
2- Realització dels fonaments profunds com les pantalles i els pilots 
3- Realització dels encepats i de l’estrep 
4- Col·locació de l’estructura metàl·lica 
5- Realització dels fonaments superficials 
6- Construcció dels accessos 
7- Treballs de pavimentació, jardineria i acabats 
 

14.    Pla de Gestió de Residus 

 

En el present annex s’inclou el Pla de Gestió de Residus del projecte, en compliment del Reial Decret  105/2008, 
per el qual es regula la producció i gestió dels residus generats en la construcció. 
 
Amb un volum de terres excavat i amb la realització de treballs que són susceptibles de generar residus, com el 
formigonat, unió de perfils metàl·lics mitjançant soldadures, pintures, etc.  Es preveu generar la següent 
quantitat de residus: 
 

Tipus de residus Naturalesa del residu  Tones de residu Volum de residu 

A1 RCD Nivell II Terres d’excavació 4095.14 Tn 2730.09 m3 

A2 RCD Nivell II Naturalesa no pètrea 8.86 Tn 9.29 m3 

A2 RCD Nivell II Naturalesa pètrea 47.47 Tn 31.65 m3 

A2 RCD Nivell II Potencialment perillosos 6.96 Tn 9.99 m3 

 
El correcte tractament dels residus està especificat en l’annex corresponent. 
 
15.    Càlcul Estructural 

 

Per al càlcul de totes les estructures del projecte s’ha procedit amb una metodologia basada en principis 
semiprobabilistics. 
 
Aquest mètode majora les accions a considerar mitjançant un coeficient, segons la probabilitat d’ocurrència o 
simultaneïtat amb altres accions, la probabilitat de col·lapse estructural que podria produir,.. etc; i minora la 
resistència de materials, d’acord amb la probabilitat de que un assaig del material subjecte pugui donar una 
resistència inferior a l’esperada. 
 
Els mètodes més usats son el mètode d’Estats Límits Últims i Estats Límits de Servei, els coeficients dels quals, 
extrets de les normatives vigents com la IAP-11, EHE-08 i EAE,  estan enumerats en l’annex de càlcul estructural. 
 
Pel que fa al càlcul de l’estructura passarel·la s’ha utilitzat el programa SAP2000. Aquest software es basa en el 
càlcul diferencial d’element finits a partir de les seves característiques de lineals dels materials i de les accions 
amb deformacions de primer ordre d’acord amb les bases de Bernoulli-Navier. 
 

Per al càlcul de les altres estructures, s’ha procedit amb un càlcul seccional amb una distribució de tensions 
també lineals. 
 
16.    Justificació de Preus 

 

L’annex de justificació de preus inclou la justificació de preus segons el banc de preus de GISA de l’any 2013 de 
les diferents unitats d’obra tenint en compte els preus unitaris de la mà d’obra vigents. 
 

17.    Estudi de seguretat i Salut 

 

En l’Annex de Seguretat i Salut s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut amb els seus corresponents documents, 
l’import del qual sense IVA es de disset mil cent vuitanta-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims (17.189.85€) 
 
18. Revisió de preus 

Tenint en compte el import de les obres i el termini d’execució proposat, es proposa la contractació de les obres 

sense dret a revisió de preus. 

19. Control de Qualitat 

El contractista és el responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves que s’establiran en el Pla 

de Control de Qualitat que redactarà el contractista i haurà de tenir l’aprovació de la Direcció d’Obra 

Els costos derivats dels Control de Qualitat, seran per compte del Contractista fins a un 1% del pressupost 

d’execució material i senten que estan inclosos els preus de les unitats d’obra. 

20. Avaluació d’Impacte Ambiental 

D’acord amb el Reial Decret 1302/86 de l’Avaluació de l’Impacte Ambiental, aquest projecte no està inclòs dins 

dels casos que necessiten de la redacció d’un Estudi. 

21. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) del projecte de les obres de construcció de la Passarel·la Sobre el Riu 

Sec a Cerdanyola del Vallès, entre el Passeig de la Riera i el carrer del Riu Sec és de quatre-cents noranta-cinc mil 

quatre-cents setanta-quatre euros amb vint-i-vuit cèntims (495.474,28€). Que amb un 6% de Benefici Industrial, 

un 13% de Despeses Generals i el 21% d’IVA corresponen a un pressupost final de set-cents tretze mil quatre-

cents trenta-tres euros amb quaranta-dos cèntims (713.433,42€) 

22. Sistema d’execució i licitació 

La forma d’adjudicació de la proposta per el contracte d’execució de les obres es la de concurs obert. 

23. Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres del projecte de la Passarel·la Sobre el Riu Sec a Cerdanyola del Vallès, entre el 

Passeig de la Riera i el carrer del Riu Sec es preveu de vuit (8) mesos i dues (2) setmanes. 

 

 



Memòria   Projecte “ Passarel·la sobre el Riu Sec a Cerdanyola del Vallès, entre el Passeig de la Riera i el Carrer del Riu Sec” 
 

~ 6 ~ 

 

24. Termini de garantia 

 

Es proposa una garantia d’un (1) any a partir de la data de recepció de l’obra i durant aquest període la 

conservació y reparació de les obres anirà a càrrec de contractista. 

 

25. Definició de l’obra completa 

Aquest projecte es refereix a una obra completa, susceptible de ser entregada a l’ús general i compren tots els 

elements necessaris per a la utilització de la mateixa. 

26. Classificació del contractista 

 

Segons els paràmetres les característiques  de l’obra, es proposa que la classificació que s’ha d’exigir als 

contractistes per a presentar-se a la licitació sigui: 

 

- Grup B: Pont, viaductes i grans estructures 

- Subgrup 4: Metàl·lics 

- Categoria E (anualitat mitja de 840.000 a 2.400.000 euros) 

 

27. Compliment de la norma sísmica 

 

Segons el reial decret 637/2007, 18 de Maig, per el que s’aprova la norma de construcció sismo-resistent: 

ponts(NCSP-07). 

 

Amb les característiques que presenta l’estructura, la ubicació i seguint les normes de la NCSP-07, per a aquesta 

estructura, no serà necessari el càlcul en front a accions de sisme degut a les baixes acceleracions que es poden 

produir. 

 

28. Documents del projecte 

 

- Memòria 

- Annexos a la memòria 

- Annex d’Anàlisi d’alternatives 

- Annex de Topografia 

- Annex d’Expropiacions 

- Annex d’Estudi Geotècnic 

- Annex d’Estudi Hidràulic 

- Annex de Serveis Afectats 

- Annex de Pla de Treballs 

- Annex de Pla de Gestió de Residus 

- Annex de Càlcul Estructural 

- Annex de Justificació de Preus 

- Annex de l’Estudi de Seguretat i Salut 

- Annex de Dades 

- Plànols 

- Plec de Prescripcions Tècniques 

- Pressupost 

- Quadre de Preus n.1 

- Quadre de Preus n.2 

- Amidaments 

- Pressupost General 

- Resum del Pressupost 

- Últim Full 

 

29. Consideracions finals 

 

Considerant que el projecte està redactat d’acord amb la normativa vigent, que les obres que compren 

compleixen amb l’objectiu proposat, que es troben suficientment estudiades i considerant que amb tot 

l’exposa’t en el present document i en els plànols adjunts queden suficientment definides les obres. S’assegura 

que es compleixen tot els seus requisits necessaris per a la seva adequada realització.  
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