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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
 
 
El disseny de la passarel·la, objecte del present projecte, 
s’ha realitzat d’acord amb les exigències de l’Ajuntament 
de Reus. La passarel·la resultant és alhora moderna, 
vistosa sense inferir en el medi que es troba, i de secció 
oberta per millorar la sensació de seguretat dels usuaris 
de la mateixa. 
 
 
S’ha dissenyat també un sistema d’il·luminació que facilita 
la utilització de la passarel·la en les condicions de 
seguretat prescrites. 
 
 
Tipològicament l’estructura es presenta de secció oberta, 
unint dos bigues metàl·liques Vierendeel que es vertebren 
per mitjà de perfils metàl·lics. Els amplis espais entre 
muntant propis de la biga Vierendeel s’han cobert amb 
panells estructurals de material fibroplàstic translúcid. 
Aquest panells permeten l’estilització del muntants 
aportant valor estètic al conjunt. 
 
 
L’accés a la passarel·la es pot realitzar a traves de dues 
rampes de formigó armat executades in situ, de secció 
semblant a la passarel·la amb un pendent no superior al 10% 
complint amb la normativa d’accessibilitat i disminuint el 
cost de manteniment de la passarel·la. 
 
 
En el present projecte s’inclouen tots els documents 
necessaris per a la correcta definició de la passarel·la. 
 
 

 
 

 
Paraules clau (màxim 10):
 
Passarel·la Vianants Fibroplàstic Metàl·lic 

Carretera Accessibilitat Acer Vierendeel 

Estètica Formigó   
 



 
 

Objectius. 
 
 
Els antecedents dels present projecte venen donats per una petició de l’Ajuntament de Reus, qui 
a través de l’empres adjudicatària de les obres, sol·licita a l’empresa Pedelta S.L. l’aportació 
d’una alternativa a la passarel·la projectada al “Projecte constructiu de Reordenació d’accessos de 
la carretera T-11 al T.M. de Reus”. 
L’Ajuntament sol·licita que es canviï la secció tipus de la passarel·la, actualment de secció 
tancada, i passi a ser de secció oberta, ja que la configuració inicial podria donar lloc a que la 
passarel·la entrés en desús per por dels usuaris a ser agredits. 
 
L’objectiu del present projecte és definir completament totes les obres necessàries per a dur a 
terme la construcció de la passarel·la sobre la carretera T-11 al terme municipal de Reus. 
 
Es projecta doncs, una passarel·la de secció oberta innovadora i d’execució relativament senzilla. 
Un altre dels condicionants del projecte és la intencionalitat de no restringir totalment el trànsit 
de vehicles per la carretera T-11  
 
S’escull una passarel·la metàl·lica ja que permet muntar-la en una zona d’obres propera a la seva 
ubicació definitiva, per desprès col·locar-la en la seva posició final, cosa que disminueix al màxim 
les molèsties que es poguessin generar als usuaris de la carretera T-11. 
 
També es projectarà la col·locació de lluminàries al llarg de la passarel·la per tal de respondre a 
un dels prerequisits del projecte com és el d’augmentar la sensació de seguretat. 
 
Es canviarà l’acces a la passarel·la, que passarà de ser mitjançant ascensors i escales a ser per 
mitjà d’unes rampes de formigó in situ, per petició de l’Ajuntament, cosa que disminuirà a mig i 
llarg termini els costos de manteniment de la passarel·la. 
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1.1 Antecedents 
 
 
La passarel·la objecte d’aquest “Projecte constructiu d’una passarel·la a la carretera T-11. Tram 
Aeroport de Reus” te una secció tancada en la seva definició original, l’ajuntament de Reus 
propietari de la passarel·la ha decidit davant el risc de quedar en desús per la opacitat de les 
mateixes i per por dels usuaris a ser agredits encarregar la redacció del present projecte 
constructiu. 
 
A més en el projecte original es contempla l’execució d’ascensors per donar compliment a la 
normativa d’accessibilitat, per qüestions de manteniment, l’ajuntament, promotor de l’obra 
prefereix que els accessos siguin mitjançant rampes i escales acomplint igualment la normativa 
d’accessibilitat. 
 
Per tot, l’Ajuntament de Reus ha preferit que es canviï el disseny de la passarel·la donant un 
valor estètic afegit que remarcarà el caràcter innovador i emprenedor tant de l’ajuntament com 
de l’àrea urbana en que es troben ubicades les passarel·les. 
 
Per aquest motiu es redacta el present projecte, l’objectiu del qual es realitzar el disseny i els 
càlculs necessaris per executar la passarel·la que permeabilitzarà la carretera T-11. 
 

1.2 Objecte 
 
 
L’objectiu del present projecte és el de definir exactament les obres necessàries per dur a terme 
la construcció i entrega de la passarel·la per vianants i ciclistes que creuarà la carretera T-11 PK 
6+400 al terme municipal de Reus. 
 

1.3 Topografia i cartografia 
 
 
Per la correcta redacció del projecte la documentació que s’ha tingut en compte ha estat la 
següent: 
 

 Topografia del projecte “Reordenació de Accessos en la Carretera T-11. Tram: Aeroport de 

Reus – Tarragona” 

 Plànols facilitats per l’empresa Siena, S.L., redactora del projecte modificat  i amb la 

cartografia del ICC per verificar les dades de partida. 

1.4 Geologia i geotècnia 
 
Per la definició dels paràmetres geotècnics necessaris pel disseny de l’estructura objecte del 
present projecte, s’ha consultat l’estudi geotècnic del projecte “Reordenació de Accessos en la 
Carretera T-11. Tram: Aeroport de Reus – Tarragona”. 
Als plànols s’inclouen els paràmetres de càlcul usats en la definició de fonaments de rampes i 
piles. 
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1.5 Enllumenat i instal·lacions. 
 
 
Les instal·lacions aquí descrites contemplen enllumenat de la nova passarel·la a la carretera T-11. 
 
L’enllumenat està format per una distribució homogènia de punts, equipats amb fluorescents per 
tal d’aconseguir el nivell lumínic requerit per la passarel·la objecte del present projecte. 
 
Elèctricament la instal·lació s’organitza en dues línees o circuits, amb possibilitats de regulació 
d’enllumenat. Tot el conjunt s’agruparà en un únic subministrament a efectes d’alimentació, 
protecció i maniobra, amb origen en un quadre de proteccions localitzar en un lloc proper a la 
passarel·la. 
 
A partir del mencionat armari de control existirà una xarxa de distribució fins als diferents punts 
d’enllumenat. Totes les línees aniran soterrades a través de rases fins a arribar a la passarel·la 
per on pujarà pel forjat fins alimentar les diferents zones de què es composa l’enllumenat puntual 
de la passarel·la amb passatubs.  
 
Les seccions dels tubs i les característiques dels mateixos queden definits a l’annex d’enllumenat 
present en el present projecte. 
 
El titular de la instal·lació d’enllumenat de la passarel·la serà l’Ajuntament de Reus, qui durà a 
terme les feines de manteniment, i es farà càrrec del consum d’energia elèctrica. 
 
Els càlculs queden detallats a l’annex corresponent de la present memòria. 
 

1.6 Expropiacions 
 
 
S’ha dissenyat la passarel·la de tal manera que totes les obres es duguin a terme dintre del 
terreny salificat en el planejament vigent a Reus de propietat pública per tant no s’haurà de dur a 
terme cap expropiació. 
 

1.7 Descripció de l’estructura  
 
 
La passarel·la de vianants dissenyada és tipològicament una estructura aparentment senzilla on 
en la complexitat dels seus detalls hi radica la seva bellesa. Es pot modelitzar com una biga 
Vierendeel, els perfils metàl·lics tubulars de secció quadrada formen el cordó inferior i el cordó 
superior, ambdós cordons s’uneixen mitjançant un seguit de muntants d’acer inoxidable cada 2,2 
m que rigiditzen l’estructura per a complir amb els requeriments de la normativa, els panells 
entre muntants de material fibroplàstic,alhora que eviten caigudes d’objectes des de la 
passarel·la, col·laboren a la resistència del conjunt absorbint part del esforços tallants que 
pateixen el muntats a les estructures d’aquesta tipologia. 
La passarel·la consta de dos vanos de 19,5 i 21,5 metres, amb una pilla metàl·lica central, i 
aporta un valor estètic afegit sense encarir massa el projecte. 
 
El pis de la passarel·la està format per panells nervats de material fibroplàstic resistent. Aquest 
material aporta vistositat i qualitat, i el manteniment és pràcticament inexistent. Al pis se li 
realitza un tractament superficial antilliscant. 
 
Les rampes d’accés, de formigó, estan dotades d’una secció semblant a la de la passarel·la. I 
entre els muntant s’hi ha col·locat panells de fibroplàstic. Les rampes es modelitzen com una biga 
continua recolzada en cadascuna de les pilles. 
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1.8 Càlculs estructurals  
 
 
Per a la passarel·la objecte del present projecte s’han utilitzat les normatives vigents per al 
disseny de ponts de carretera del Ministeri de Foment i la normativa de formigó estructural (EHE).  
 

 Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carretera IAP, 
aprovada per Ordre de 12 de febrer de 1998. 

 
 Instrucció per al projecte d’estructures de formigó estructural EHE, aprovada pel Reial 

Decret 2661/1998 de 11 de desembre. 
 

 Recomanacions per el projecte de ponts metàl·lics per carreteres RPM-95. 
 

 ENV 1993-1-4:1996 E; Eurocodi 3: Disseny d’estructures d’acer – Part 1-4: Regles 
generals, regles suplementàries per acer inoxidable. 

 
 
En tots els casos s’ha previst un nivell intens de control dels materials i l’execució. 
A l’annex d’estructures s’inclouen els càlculs estructurals realitzats.  
 

1.9 Serveis afectats 
 
 
Després de consultar els diferents serveis existent a la zona de projecte s’observa la no existència 
d’afecció als serveis existents, els únics serveis que passen a prop de l’àmbit d’actuació es troben 
soterrats al voral de la carretera T-11 i les piles de la passarel·la estan ubicades fora dels límits 
de la carretera i a la mitjana de la mateixa. 
 

1.10 Pla d’obra  
 
 
L’obra és durà a terme en un període de 6 mesos incloent-hi les següents fases d’obra 
 

- Execució de piles rampes i accessos  
- Construcció i transport a l’obra de la passarel·la en mòduls prefabricats  
- Muntatge dels trams i unió per mitjà de les bigues de lligat de la passarel·la 
- Hissat de la passarel·la i col·locació en la posició definitiva 
- Col·locació del pis de fibroplàstic 
- Col·locació dels panells de fibroplàstic 
- Col·locació de la lluminària  
- Acabats finals  
- Prova de càrrega 
- Entrega de la passarel·la 

 

1.11 Seguretat i Salut 
 
 
Es defineix com a Seguretat i Salut en el Treball, el conjunt de mesures i precaucions que el 
Contractista està obligat a realitzar i a adoptar durant l’execució de l’obra per a la prevenció de 
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riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf 
g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contactes del Sector Públic, en el present 
projecte s’inclou un Estudi Basic de Seguretat i Salut.  
 
 

1.12 Titularitat  
 
Administració titular: Direcció General de carreteres 
Manteniment: A càrrec de l’Ajuntament de Reus 
 

1.13 Conclusió 
 
Amb la redacció del present projecte amb els seus annexes es creu definida completament les 
obres necessàries per dur a terme l’execució de la present passarel·la complint-se així amb 
l’objecte del projecte. 
 
 



 

  

V Conlusions 
 
Amb tot el que s’ha exposat en els documents anteriors es creu suficientment definides totes les 
obres necessàries per a la correcta execució de la passarel·la. 
 
S’han tingut en compte tots els aspectes ambientals per a no afectar més del necessari a l’entorn 
del projecte, exigint al contractista tots els albarans i certificats de les runes generades i de la 
procedència dels materials, imposades aquestes en el plec de condicions del present projecte. 
 
La durada de les obres s’ha projectat de sis mesos i s’han  pres totes les mesures de seguretat i 
salut necessàries per a minimitzar els riscos tant dels treballadors de l’obre com per als veïns de 
la zona objecte del projecte. 
 
S’ha estabert un pla de control de qualitat per assegurar les prescripcions tècniques de càlcul 
exigides en tots els materials de l’obra, tant al pla de control de qualitat com al plec de 
prescripcions tècniques del projecte. D’aquesta manera s’assegura la durabilitat de la passarel·la. 
 
Les parts de material fibroplàstic, un cop complertes les exigències del plec, el manteniment que 
precisen es gairebé inexistent. Les part metàl·liques i de formigó es preveu un manteniment tipus 
per aquest tipus d’estructures mitjançant inspeccions periòdiques. 
 
Donada les característiques del projecte es creu necessari una profunda revisió per part de 
l’Administració competent per a verificar la normativa utilitzada pels càlculs i la correcta execució 
dels treballs, aquesta verificació serà preferiblement duta a terme pel titular de l’estructura, en 
aquest cas l’Ajuntament de Reus. 
 
En l’execució dels treballs es preveu una afecció mínima a la carretera T-11, realitzant-se 
únicament dos talls, que seran dissenyats pel contractista amb la corresponent aprovació del 
Director d’Obra. Aquests talls seran necessaris per a la col·locació de la passarel·la en la seva 
posició definitiva i per a la realització de la prova de càrrega. 
 
Per tant amb tot el que s’exposa es creu complertes amb les expectatives generades per part de 
l’ajuntament de Reus de crear una passarel·la moderna i funcional que representa amb fidelitat 
l’esperit innovador de l’administració i que s’ubica en un entorn en profund creixement amb 
infraestructures ampliant-se com l’aeroport de Reus. 
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