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MEMÒRIA 
 
1  DADES GENERALS 
 
1.01  Objecte del projecte  
 
L’objecte del present projecte és l’estudi i definició gràfica i descriptiva de la 
reordenació del marge dret del riu Llobregat des de la resclosa del Pont Nou fins 
la resclosa del Pont Vell de Sallent. 
 
Amb aquesta reordenació es vol donar resposta i solució a les deficiències i 
problemes que presenta l’àmbit en el seu estat actual, i alhora, plantejar-ne 
noves solucions que s’integrin al context del seu l’entorn. 
 
Les obres que s’executaran són les que es relacionen a continuació: 
- Moviments de terres 
- Pavimentació 
- Enllumenat 
- Jardineria 
- Mobiliari urbà 
 
 
1.02  Agents del projecte 
 
Promotor: El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Sallent, amb CIF 
P-0819000A, amb adreça Plaça de la Vila núm. 1, 08650 de Sallent. 
 
Redactors: Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els Alumnes del 
Máster Universitari en Arquitectura de la Escola Tècnica Superior de Arquitectura 
del Vallès: Maria Ferré - Albert Garcia - Francesc Gené - Uxue Jauregui - Mónica 
Lillo. 
 
Els professor responsables son: Nuria Salvadó, col·legiada núm. 32718-2 - Roger 
Saquet, col·legiat núm. 37449-0. Els dos tècnics són contractats per la 
Universitat Politecnica de Catalynya UPC, amb NIF núm. Q0818003F, amb 
domicili fiscal al carrer Jordi Girona, 1-3, 08034 (Barcelona). 
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2  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
2.01  Antecedents  
 
El passeig del marge dret del riu Llobregat, ubicat entre la resclosa del Pont Nou 
i la resclosa del Pont Vell, és un passeig natural que acompanya el recorregut del 
riu i que històricament havia tingut un caràcter de zona on poder passejar, anar 
en bicicleta i jugar, ja que el pas de cotxes era pràcticament nul. 
 
Originalment, el passeig presentava una configuració clàssica amb calçada 
central de sauló i uns laterals amb vegetació natural de 1-2m aproximadament, 
on al lateral més proper al riu hi havia pollancres. Encara que no disposava 
d’enllumenat públic, la relació i accés dels jardins de les edificacions era més 
directa per l’ús que se’ls hi donava. 
 
L’any 2011 es va fer una neteja dels sediments del riu Llobregat que van ser 
abocats al costat d’aquest passeig i, que amb els anys, han originat un 
eixamplament de la zona de passeig, zona amb vegetació que ha crescut 
naturalment.  
L’any 2012 es va instal·lar l’enllumenat públic al costat de les parcel·les. El 
cablejat és aeri i les lluminàries son pals elèctrics de fusta amb un focus a 
l’extrem superior. 
 
 
2.02  Emplaçament 
 
Ubicació: Sallent de Llobregat (Bages). Marge dret del riu Llobregat, des de la 
resclosa del Pont Nou fins la resclosa del Pont Vell. Veure plànol 01A. 
 
Superfície total d’actuació: 3.465m², dels quals aproximadament 1.435m² 
corresponen al passeig pròpiament dit i 2.030m² al espai de relació amb el riu. 
 
 
2.03  Condicionaments generals 
 
Característiques físiques i topogràfiques de l’àmbit de projecte. 
 
EL PASSEIG 
El passeig del marge dret del riu Llobregat que va des de la resclosa del Pont 
Nou fins a la resclosa del Pont Vell té una amplària mínima de 5,50m i màxima 
de 18,30m. Presenta una configuració de passeig amb 1m de zona amb 
vegetació annexa a les cases, 6-7m de camí transitable per cotxes i vianants, i 
1-13m de zona verda adjacent al riu. El pendent de la zona transitable és 
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pràcticament nul a l’eix longitudinal del passeig i té certa pendent 
transversalment per desaiguar cap al riu. L’espai adjacent al riu té un terreny 
molt irregular ja que es tracta de sediments del riu que es van abocar fa uns set 
anys. Una alineació de pollancres conformen el límit entre el camí i l’espai 
adjacent al riu, es tracta d’arbres molt vells que donen ombra al camí i que 
eviten que el riu s’emporti el camí. En aquest límit també es troben alguns 
elements de mobiliari urbà com ara bancs i papereres. S’ha de tenir en compte 
que la zona del passeig més propera al riu és inundable anualment i tot el 
passeig (incloent els jardins d’algunes parcel·les) és inundable a deu anys. 
 
Són preexistències a tenir en compte: 
1. Instal·lacions soterrades, com l’electricitat (baixa i mitja tensió) situada a una 
profunditat que no afecta al projecte. 
2. La xarxa de clavegueram situada a una profunditat aproximada entre 1 i 3 
metres segons l’indret (veure plànol 07A). 
3. La xarxa aèria de l’enllumenat públic (veure plànol 06A1). 
 
 
2.04  Informació urbanística  
 
Segons el planejament urbanístic contingut dins del POUM de Sallent (text refós 
maig 2010), el passeig fins a al límit de les parcel·les forma part del sistema 
hidrològic vigent regulat  pel RD 638/2016 de 9 de desembre, per el que es 
modifica el “Reglament de planificació hidrològica RD 849/1986”, de l’11 de 
abril. Els carrers tenen qualificació de vial i les parcel·les que el limiten tenen la 
qualificació de 1b.  
 
El projecte no preveu cap obra o activitat prohibida a les zones de fluxe 
preferent. L’àmbit del projecte queda delimitat en el plànol 01A. 
 
 
2.05  Estat actual i reportatge fotogràfic 
 
EL PASSEIG 
Característiques: El marge dret del riu Llobregat presenta una configuració de 
passeig amb 1m de zona amb vegetació annexa al límit de les parcel·les, 6-7m 
de camí central de sauló transitable per cotxes i vianants, i 7-13m de zona verda 
adjacent al riu. El pendent és pràcticament nul de manera longitudinal respecte 
al passeig i té certa pendent de manera transversal per desaiguar cap al riu. 
 
Material: Sauló deteriorat a l’àmbit central i vegetació en els laterals on creix 
naturalment. 
 
Mides: Amplària variable entre 14m i 21m. 1m de zona amb vegetació annexa al 
límit de les parcel·les, 6-7m de camí central per cotxes i vianants i 7-13m de 
zona verda adjacent al riu. 
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Instal·lacions: A nivell públic cal destacar l’enllumenat aeri, situat al límit amb 
les parcel·les i a una alçària d’uns 6m.  
 
 

 
                 Fotografia1: El passeig extrem sud. Font: Pròpia 
 
 
 
 

 
                 Fotografia 2: El passeig zona aparcament esporàdic. Font: Pròpia 
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               Fotografia 3: El passeig zona central. Font: Pròpia 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Fotografia 4: El passeig zona central. Font: Pròpia 
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                Fotografia 5: El passeig extrem Pont Nou. Font: Pròpia 
 
           
2.06  Serveis existents i serveis afectats 
 
Informació estat actual serveis i canalitzacions. 
XARXES DE SERVEIS: 
A l’hora de redactar aquest document s’ha posat la informació que ens han 
proporcionat les companyies subministradores. Bàsicament esquemes de pas de 
les instal·lacions (veure plànols 10A i 10B). 
 
El projecte preveu no modificar les xarxes de: 
- Electricitat (soterrada a una profunditat que no afecta al projecte) 
- Gas 
- Telecomunicacions 
- Clavegueram 
- Aigua 
 
El projecte preveu modificar les xarxes de: 
- Enllumenat públic (actualment amb cablejat aeri), per a adaptar-la a les noves 
lluminàries (veure plànol 06A2). 
 
 
2.07  Expropiacions i ocupacions temporals  
 
Per tractar-se en la totalitat d’intervenció integralment sobre espai públic, no es 
preveu cap tipus d’expropiació.  
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Es preveuen talls puntuals al trànsit de la zona del passeig durant el període 
d’execució de les obres. Es comunicarà amb l’antelació suficient als usuaris 
afectats per aquests talls. 
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3  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

3.01  Solució adoptada 
 

La solució adoptada pretén l’adequació del passeig del riu a través de diferents 
intervencions que millorin, d’una banda, la qualitat del camí, posant en valor 
l’entorn immediat del riu i, d’altra, les condicions dels accessos a les propietats i 
facilitar l’accés a la zona del riu, així com la priorització del vianant enfront del 
trànsit rodat en aquests espais.  
 
EL PASSEIG 
La proposta principal mira de canviar la dinàmica actual de circulació dels 
vehicles, els quals es desplacen a velocitats excessives per a les característiques 
morfològiques del lloc. Aquest fet causa deficiències al paviment amb l’aparició 
de sots i molèsties als veïns amb l’aixecament de gran quantitat de pols. Per 
reduir-ho, es planteja una sèrie de blocs de formigó prefabricat discontinues, les 
quals funcionen com a passos transversals situats perpendicularment al sentit 
del passeig. La distribució i número d’unitats d’aquests passos transversals de 
formigó s’han distribuït de tal manera que coincideixin amb els accessos a les 
parcel·les dels veïns, per tal que alhora els dirigeixi cap a la zona verda del 
passeig i el riu.  
 
Per tal de restringir la circulació dels vehicles i eliminar l’estacionament 
esporàdic, es limitarà i prohibirà l’accés a tots aquells vehicles que no estiguin 
registrats com a residents del passeig.  
 
A la zona més central del passeig i propera al riu, i coincidint amb la prolongació 
del passatge, s’adequa una petita àrea d’estada amb la incorporació i 
prolongació dels passos transversals de formigó prefabricat. Les peces d’aquesta 
zones tenen mides més grans que la resta, a mode de paviment discontinu. A 
més s’afegeixen dos bancs de formigó in situ. Des d’aquest espai, es pot 
descansar i apropar fins a tocar el riu d’una manera còmoda i segura. En aquest 
espai, així com en tot el recorregut del passeig, s’ubicarà un total de dos 
papereres. 
 
Es preveu una regularització del passeig i formació d’un pendent costant del 2% 
en direcció al riu de manera que sigui accessible, per corregir les irregularitats 
topogràfiques actuals, i evacuar l’aigua de pluja de manera efectiva. Per altra 
banda, per evitar l’aixecament de pols, es restablirà la superfície amb una capa 
de sauló compactada en tot l’àmbit central del passeig, deixant un marge d’un 
metre paral·lel a l’alineació de la finques i l’arbrat a l’altra banda de terra vegetal 
perquè hi pugui créixer vegetació.  
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Es planteja substituir l’enllumenat públic actual, fet mitjançant una instal·lació 
de cablejat aeri i escassos punts d’enllumenat, per tretze punts d’enllumenat 
ubicats a cada accés de parcel·la, donant-li un caràcter més rústic i 
personalitzat, i canalització de la línia soterrada. D’aquesta manera es minimitza 
la probabilitat d’accidents davant de la caiguda d’algun arbre o branca i 
s’aconsegueix una il·luminació continua i uniforme a tot el passeig.  
 
A nivell d’ecosistema, es realitzarà l’extracció de la canya americana invasiva 
que hi ha a la part sud d’aquest àmbit. En substitució d’aquesta, i per mantenir 
l’estabilitat del talús afectat, s’utilitzaran tècniques de bioenginyeria. També es 
planten algunes espècies arbustives de caràcter baix que no impedeixen les 
visuals però que inhabiliten l’estacionament en alguns llocs determinats. Per 
últim es proposa introduir nous arbres alineats amb la filera de pollancres 
actuals per tal de donar continuïtat a la secció transversal del camí. 
 
 
3.02  Treballs previs i replanteig general 
 
EL PASSEIG  
Tota l’àrea del passeig compresa entre una distància d’un metre paral·lela al 
límit i tancament de les parcel·les i una distància mitja de 4,00m, serà 
regularitzada i compactada formant una pendent constant del 2% en sentit al 
riu.  
 
Per raons de seguretat, serà necessària la poda de tres pollancres situats al 
centre del passeig (on es preveu fer el nou punt d’estada) per tal de garantir 
unes condicions de seguretat òptimes durant la realització dels treballs d’obra 
així com pel posterior ús públic de l’espai. També caldrà la recollida dels residus 
generats durant la tasca i la retirada de la fullaraca. En aquest projecte no es 
comptabilitza la poda de la resta d’arbres del passeig ja que s’entén que forma 
part del manteniment general de les àrees arbrades de la ciutat.  
 
 
3.03  Enderrocs 
 

EL PASSEIG 
Es preveu la retirada de les sis unitats d’enllumenat públic actuals. Això inclou el 
cablejat aeri des de la caixa de derivació situada sota el pont nou, els focus, els 
suports verticals de fusta així com la seva fonamentació. El desmuntatge, 
retirada i reciclatge de tots aquests elements i derivats, serà a càrrec del tècnic 
especialitzat i autoritzat. Veure plànol 03D1. 
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3.04  Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 
 
EL PASSEIG 
Es preveuen moviments de terres en tot el recorregut del passeig per a la 
regularització del terreny i la creació del pendent transversal del 2% que 
asseguri l’evacuació d’aigua del front dels habitatges i l’accessibilitat. Veure 
plànol 03F1. 
 
Es realitzarà una rasa per soterrar les instal·lacions necessàries del nou 
enllumenat públic, d’una longitud de 195m i a una profunditat aproximada de 
40cm. La rasa es realitzarà a una distància de 50cm paral·lela al tancament de 
les parcel·les o lo més proper que permeti les condicions constructives d’aquests 
fronts.  
 
Alhora es realitzarà el rebaix necessari per a la col·locació posterior dels passos 
transversals amb blocs de formigó prefabricat. En l’àmbit del passeig el rebaix 
serà d’un gruix total de 34cm, encastament peça més subbase tot-u, mentre que 
l’àrea de la placeta es rebaixarà 12cm per l’encastament de les peces al terreny. 
 
Paral·lelament, es té en compte moviments de terres durant l’extracció dels 
aproximadament 70m² de canya americana situades a la part sud del passeig. 
La sustentació d’aquestes terres, un cop retirades les canyes, es farà mitjançant 
bio-rotlles de malla de coco, per un total de 15m, amb espècies concretes 
prèviament plantades per tal de mantenir el límit de la llera del riu en aquest 
punt. La sustentació dels talussos es farà a través de diferents espècies 
arbustives amb una bona capacitat d’arrelar al terreny en profunditat.  
 
L’adequació del terreny es farà allà on hi ha prevista la construcció de l’espai 
d’estada.  
 
 
3.05  Elements de contenció de terres i elements estructurals 
 
No es preveuen elements d’aquest tipus en les solucions adoptades. 
 
 
3.06  Elements de tancaments i protecció 
 

No es preveuen elements d’aquest tipus en les solucions adoptades. 
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3.07  Ferms i paviments 
 

EL PASSEIG 
En aquest àmbit és fa una substitució de la part superficial del terra on es 
preveu afegir una nova estesa de 10cm de mitja de sauló, amb una compactació 
del 98%, al llarg de tot el recorregut del passeig i en una amplada mitjana de 
4m.  
 
També es realitzarà un paviment discontinu i puntual a mode de passos 
transversals. Aquestes seran de blocs de formigó prefabricat fets a mida i 
tindran unes mides de 70x50x25cm i 200x50x25cm, separades entre elles 8cm 
respecte el seu costat llarg i que sobresurtin aproximadament uns 3cm respecte 
la superfície del camí, l’altura suficient perquè obligui als vehicles a reduir la 
velocitat. L’acabat superficial d’aquests blocs serà amb pedres de canto rodó per 
tal que agafi un caire més rústic i proper al lloc. Veure plànols detall 04A2. 
 
El paviment de passos transversals de la zona central d’estada del passeig 
seguirà la mateixa lògica i característiques que les altres, amb dimensions de 
200x50x15cm, suficients per garantir la seva pròpia estabilitat enfront avingudes 
importants del riu. 
 
La col·locació de tots els blocs es farà amb mitjans mecànics i manuals previ 
replanteig a l’obra. Els blocs de cantell 25cm situats a la franja central del 
passeig descansaran sobre un llit de 10cm de tot-u prèviament compactat, 
mentre que els blocs de cantell 15cm per a la zona d’estada descansaran sobre 
el mateix terreny ja compactat. 
 

3.08  Vials i zones d’aparcament 
 

Es conserva i controla la via actual on es farà una actuació per a millorar-ne 
l’estat actual. Les zones d’aparcament es veuran eliminades, com s’ha dit 
anteriorment, es plantaran diverses espècies arbustives que impediran 
l’estacionament.  
 

3.09  Zones d’estada, de joc i altres 
 

La zona d’estada que es genera al punt mig del passeig es situa en la 
prolongació del passatge. Els passos transversals que es col·loquen a continuació 
del passatge es prolonguen cap a la zona on el terreny s’eixampla i dona lloc a la 
zona d’estar. El paviment d’aquesta zona es el mateix que el dels passos 
transversals aconseguint una continuïtat. També s’incorpora en aquest àrea dos 
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unitats de bancs procedents de la reorganització de bancs de la mateixa 
actuació. L’àrea total d’aquest espai serà d’aproximadament 75 m2.  
 
 
3.10  Instal·lacions i serveis 
 
3.10.01  Xarxa de drenatge i clavegueram 
 
No es preveu modificació en la solució adoptada.  
 
 
3.10.02  Xarxa de reg 
 
No es preveu cap xarxa de reg en la solució adoptada. 
 
 
3.10.03  Electricitat 
 
No es preveu xarxa d’electricitat en la solució adoptada. 
 
 
3.10.04  Enllumenat públic 

EL PASSEIG 

Es preveu la substitució de l’enllumenat públic actual, format per sis muntants 
de fusta amb focus i cablejat aeri. En el seu lloc s’instal·laran setze punts 
d’enllumenat amb aplics adossats als tancaments de les propietats i murs sota el 
pont. Aquestes lluminàries seran de tipus aplics anti-vandàlics, situades a una 
alçada 30 cm per sota de la porta respecte l’eix de l’aplic i sempre a un costat de 
cada porta d’accés separat 30cm respecte l’eix de l’aplic. El cablejat anirà vist i 
fixat a les parets dins de tub galvanitzat de diàmetre 32mm, hi haurà un pericó 
de registre sota cada punt, i la canalització de la línia estarà soterrada en tot el 
seu recorregut fins a la CGP. Veure plànol 06A2. 
 
 
3.10.05  Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres) 
 
No es preveuen elements d’aquest tipus en les solucions adoptades. 
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3.10.06  Subministraments de xarxes a demanar en l’obra 
 
Es requereix el subministrament d’electricitat i aigua pels treballs a realitzar a 
les diferents actuacions. Aquest subministrament serà facilitat pel promotor del 
contracte, en cas contrari, s’aportarà un generador de potència suficient i dipòsit 
d’aigua.  
 
 
3.11  Jardineria 
 
Hi ha diferents àmbits on es requereix la introducció d’espècies vegetals. En tots 
ells es prioritza per espècies amb requeriments d’aigua i nivell de manteniment 
baix. Veure plànols 05B. 
 
EL PASSEIG 
Les terres on es produeix l’extracció de la canya americana s’ha de sustentar, en 
primer lloc, amb bio-rotlles per mantenir el límit del riu amb el terreny. Les 
espècies plantades són una combinació de spaganium erectum, carex pendula i 
juncus imflexus. Totes elles pensades per respondre bé en les condicions del 
lloc.  
 
El talús es reforça amb una combinació de diferents arbustos: el saüc, el 
sanguinyol i el saulic. Tots ells tenen una arrel important que respon bé a les 
necessitat de sustentació de  terres que es busca.  
 
Allà on hi ha els arbustos que limiten l’espai d’aparcament així com allà on 
cobreix a l’empara s’opta per arbustos més aromàtics com la tarongina, la 
orenga o la camamilla. Es poden complementar amb flors com el corniol 
(aquilegia vulgaris). 
 
L’espècie d’arbre que es planteja per seguir la alineació és el freixe, un arbre 
amb bones arrels i que a diferència del pollancres tindria un millor 
comportament amb el sòl. Una alternativa al freixe és el àlber (populus alba 
alba). 
 
 
3.12  Mobiliari urbà 
 
Els elements de mobiliari urbà existents com son els bancs i papereres es 
mantindran i reorganitzaran. S’afegeixen quatre noves papereres associades allà 
on son els bancs existents que no en tenien i als nous bancs de la zona d’estada. 
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Apareixen dos nous bancs a l’espai d’estada procedents de la reorganització dels 
bancs existents. I apareix un nou banc a l’extrem sud, procedent de l’excedència 
de bancs d’altra actuació del Pla de Barris. Veure plànol 03E6. 
 
 
3.13  Senyalització 
 
Per poder restringir la circulació de vehicles a l’àmbit del projecte, es limitarà 
l’accés al passeig a només els veïns de propietats del mateix amb la col·locació 
de senyals que prohibeixin la circulació a excepció dels autoritzats. Es preveu 
col·locar una senyal de prohibició de circulació amb indicació d’exempció pels 
veïns a la intersecció entre el carrer Carretera i el carrer de Cal Notari. També es 
col·locaran dos senyals als extrems del passeig per prohibir l’aparcament al llarg 
de tot el passeig. Veure plànol 08. 
 
 
3.14  Construccions i instal·lacions temporals 
 
Es preveu la instal·lació d’una cabina d’inodor químic durant tot el període de 
durada de les obres situat sota el Pont Nou. 
 
 
3.15  Accessibilitat 
 
La relació de normativa que s’ha considerat respecte al compliment de 
l’accessibilitat és: 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991). 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat 
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
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acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.(IPA_Itinerario Petonal 
Accesible) 

Llei 13/2014, de accessibilitat (DOGC núm 6742 de 04/11/2014) 

 
El projecte, dins dels condicionants dels que parteix de cotes existents de les 
façanes a les que s’ha d’adaptar preveu eliminar els sots i regularitzar el 
paviment. 
 
Per altra banda, s’han tingut en compte que els recorreguts en el sentit 
longitudinal siguin amb pendents suaus i puntualment més pronunciats, però 
sempre essent menys del 6%. També s’ha pres com a condicionant que la 
pendent transversal sigui del 2% com a màxim per facilitar un recorregut 
accessible per a tothom. 
 
Es compleixen les distàncies mínimes de pas i es proposen materials amb 
acabats antilliscants i els paviments no sobresurten més de 3cm. 
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4           MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
 
4.01   Planificació i desenvolupament de les obres 
   
Per fer la planificació de les obres s’ha dividit l’espai en dues zones. La primera 
que engloba la zona central de camí del passeig, i la segona la zona de la llera 
del riu.  
 
Per a totes les actuacions es preveu els treballs de dos oficials de 1ª, un peó i 
dos manobres, que en el nostre cas seriem els estudiants. Per el fet de que 
hagin dos oficials s’ha comptat que es pugui treballar en dos equips, un oficial a 
cada un, i treballar en dues zones simultàniament per tal de reduir el temps 
d’execució de les obres. 
 
Es planifica començar les obres de la zona de la llera amb treballs de poda i 
esbrossada de terreny i canyes, així com la plantació dels tres nous arbres al 
passeig i l’enderroc dels pals d’enllumenat existent. Seguit, es realitzaran els 
treballs a la zona del camí amb maquina excavadora per a la regularització del 
terreny, pendents i rasa d’instal·lacions. Un cop s’ha passat la canalització 
d’enllumenat i tapat la rasa, es farà l’estesa i compactació del sauló. Un cop la 
maquinaria pesada a finalitzat el paviment, es realitzaran els rebaixos per a la 
posterior col·locació dels passos transversals amb les peces de formigó 
prefabricat. Paral·lelament, el industrial electricista podrà instal·lar tot el nou 
sistema d’enllumenat adossat a les parets de les edificacions. Per últim, es 
realitzarà la plantació d’arbustos i la col·locació de senyalitzacions i mobiliari 
urbà. 
 
 
4.02    Estructuració de les obres 
 
En quant a l’estructuració de les obres, s’organitza seguint el mateix esquema 
que en el pressupost i diferenciant les zones. Veure plantilla al següent punt. 
S’estructura per capítols (enderrocs, mobiliari urbà, proteccions, etc.) i cada 
capítol es divideix en subcapítols que coincideixen amb les diferents partides del 
pressupost. 
 
Es preveu la utilització a l’obra de maquinària pesada per als treballs de 
moviments de terres, esbrossada i transport de residus i materials. Es compta 
amb els treballs de retro-excavadora, motoanivelladora, corró vibratori 
autopropulsat i camió-grua. Per a la retirada i reciclatge de materials sobrants 
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de l’obra es preveuen contenidors de 8m³ i camions de 12t. Com a maquinària 
petita i de fàcil manipulació es compta amb formigonera, carretons, màquina 
talla junts, compressor i martells pneumàtics entre d’altres. 
 

 

4.03      Termini d’execució 

El termini d’execució previst de les obres és de 3 setmanes. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

EL CAMÍ DEL PASSEIG

LA LLERA DEL PASSEIG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ENDERROCS

Desmuntatge llumenària 

ACONDICINAMENT TERRENY

Neteja i esbrossada del terreny i extracció canyes

Regularització i pendents

Base sauló i recolocació de terra vegetal

PAVIMENTS

Arribada material i acopi

Rebaix pasos transversals i compactació de terres

Col∙locació peces 70x50

Col∙locació peces 200x50

INSTAL∙LACIONS

Excavació rasa instal∙lacions

Estesa i compactació sorra rasa

Col∙locació pericó i canalització tub polietilè

Col∙locació tub rígid d'hacer

Instal∙lació de la linia i col∙locació d'aplics

MOBILIARI URBÀ

Re‐organització i col∙locació bancs existents

Col∙locació papereres

JARDINERIA

Poda d'arbres

Plantació d'arbres

Plantació plantes i arbustos

SENYALITZACIÓ 

Senyalització viària
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5           ANNEXOS 
 
5.01   Catàleg de vegetació 
 
5.02   Procés participatiu 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.01   Catàleg de vegetació 



Catàleg de vegetació  
 
Els condicionants naturals per al desenvolupament de la flora més característiques 
d’aquesta zona són la poca distància respecte el riu i el clima mediterrani. Això 
conduirà a introduir espècies més associades a la riera, que conviuran amb la 
major part de la vegetació existent (ja sigui silvestre o s’hagi introduït en el sòl 
urbà). 
 
Entre els objectius generals del projecte relatius a vegetació es troben: 

- L’ús d’espècies autòctones 
- La eliminació parcial d’espècies invasores 
- L’ús d’espècies que no requereixin una xarxa de reg, és a dir, que la 

proximitat al riu garantirà la quantitat d’humitat i d’aigua necessària per les 
espècies escollides. Això implica un creixement més silvestre regulat 
exclusivament pels condicionants naturals i espacials. 

- La plantació en edats joves de la planta, per a contribuir la seva adaptació 
al medi natural. 

- L’ús d’espècies arbòries caducifòlies, ja que permetran el pas del sol a 
l’hivern i proporcionaran ombra durant l’estiu. 

- L’ús d’espècies arbustives perennes perquè l’àrea no sembli que queda 
degradada a l’hivern i d’algunes de caduques amb aspecte d’interès durant 
aquesta època de l’any. 

- L’ús d’espècies herbàcies halòfites ja que sobreviuen en entorns aquàtics 
amb alts nivells de salinitat i contribueixen a la fito-depuració de l’aigua. 
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TRACTAMENT JUSTIFICACIÓ 
  Populus Nigra Pollancre/Xopo 22 - 15 - 20 6 - 7 0,3 - 0,9 Poda puntual Perillosa per garantir la seguretat en alguns 

espais del passeig 

Populus Alba 
Boleana 

Àlver/Álamo 4 - 6 - 8 2 0,15 - - 

Ulmus  
Minor 

Om/Olmo 2 - 5 3 0,2 - - 

  Rubus 
Ulmifolius 

Esbarzer/Zarza - 25 1,5 - - - - 

Praghmites 
Australis 

Canyís/cañizo - 400 1 - 2 - - - - 

Arundo Donax Canya americana/ 
Caña americana 

- 65 3 - 5 - - S'extreu Espècie invasora 

 

 



DESCRIPCIÓ

1. Família 

2. Port 

3. Altura

4. Copa 

5. Densitat

6. Fulla

7. Creixement

8. Arrels

Observacions

Qualitats destacables

V01

2-4 m

25-30 m

Populus nigra

DESCRIPCIÓ

1. Família 

2. Port 

3. Altura

4. Copa 

5. Densitat

6. Fulla

7. Creixement

8. Arrels

Observacions

Qualitats destacables

V02

2

15-20 m 

Populus alba boleana



DESCRIPCIÓ

1. Família 

2. Port 

3. Altura

4. Copa 

5. Densitat

6. Fulla

7. Creixement

8. Arrels

Observacions

Qualitats destacables

V03

3-4 m

5 m

Ulmus minor

DESCRIPCIÓ

1. Família 

2. Port 

3. Altura

4. Copa 

5. Densitat

6. Fulla

7. Creixement

8. Arrels

Observacions

Qualitats destacables

V04

2-4 m

4-6 m

Ficus carica



DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

5. Densitat

4. Fulla

3. Copa

2. Altura 

6. Arrels

V05

2-3 m

1-10 m

Rubus ulmifolius

DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

5. Creixement

4. Fulla

V06

4-6 (10) m

v

Arundo Donax



DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

5. Creixement

4. Fulla

3. Tija

2. Altura

V07

2-8 m

Phragmites australis



 

PROPOSTA 
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DESCRIPCIÓ JUSTIFICACIÓ 
  Fraxinus 

Angustifolia 
Freixe de fulla 
petita/Fresno de hoja 
estrecha 

3 - 5 3 0,25 Arbre caducifoli present en els boscos de 
ribera. De colors grocs i verdosos. Inicia la 
copa per sobre de l'altura de la vista. 

Continuïtat dels arbres alineats. Les seves 
arrels són més profundes i son més adequats 
que els pollancres existents. 

  Sambucus 
Nigra 

Saüc/Saúco 6 - 2 - 5 2 -3 - Arbust de fulla perenne de flor blanca que 
floreix entre febrer i juny i de fruits negres. 

Sustentació del terreny després de l'extracció 
de la canya americana 

  Cornus 
Sanguinea 

Sanguiñol/Cornejo 8 - 3 2 -3 - Arbust de fulla caduca de flor blanca que 
floreix entre abril i juny i que destaca pels 
colors vermells de la seves tiges durant la 
tardor. 

  Salix Purpurea Saulic/Mimbrera 
purpurea 

9 - 1 - 5 2 -3 - Arbust de fulla caduca que  floreix entre 
març i maig i que destaca pel color púrpura 
de les seves fulles. 

  Melissa 
officinalis 

Tarongina/taronjil 19 - 1 - - Arbust de fulla perenne Delimitació d'espais dins l'àmbit del camí per 
evitar l'aparcament de vehicles 

  Ligustrum 
vulgare 

Olivereta/Aligustre 22 - 1 - 3 - - Arbust de fulla caduca que floreix entre abril 
i juliol  

  Origanum 
vulgare 

Orenga/Orégano 10 - 1 - - Arbust de fulla perenne i flor rosada que 
floreix entre juliol i setembre 

  Prunus spinosa Aranyoner/Endrino 7 - 2 - 3 - - Arbust de fulla 
  Coronilla 

emerus 
Coronil·la 
boscana/Coroneta 

20 - 1 - - Arbust de fulla perenne i flor groga que 
floreix entre abril i juliol 

 

 



DESCRIPCIÓ

1. Família 

2. Port 

3. Altura

4. Copa 

5. Densitat

6. Fulla

7. Creixement

8. Arrels

Observacions

Qualitats destacables

V08

-

6-8 m

10-20 (25) m

Fraxinus angustifolia

DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

5. Densitat

4. Fulla

3. Copa

2. Altura 

6. Arrels

V09

2-3 m

1-3 m

Salix purpurea



DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

5. Densitat

4. Fulla

3. Copa

2. Altura 

6. Arrels

V10

2-4 m

4-7 m 

Sambucus nigra

DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

5. Densitat

4. Fulla

3. Copa

2. Altura 

6. Arrels

V11

2-3 m

3 m

Cornus Sanguinea



DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

4. Fulla

2. Altura

V12

0,3-0,45

0,3-1 m

DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

5. Densitat

4. Fulla

3. Copa

2. Altura 

6. Arrels

V13

4-5 m

2-4 m

Ligustrum vulgare



DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

4. Fulla

2. Altura

V14

0,3-0,9 m

0,3-0,8 m

Origanum vulgare

DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

5. Densitat

4. Fulla

3. Copa

2. Altura 

6. Arrels

V15

4-6 m

2-4 m

Prunus spinosa



DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

2. Altura

V16

0,5-2 m

0,5-2 m

Coronilla emerus

DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

2. Altura

V17

0,3-2 m

Sparganium Erectum



DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

2. Altura

V18

1-2,5 m

Carex pendula

DESCRIPCIÓ

1. Família 

Qualitats destacables

Observacions

2. Altura

V19

0,4-1,2 m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.02   Procés participatiu 



La primera presa de contacte amb ells es produeix el 
diumenge 26 de novembre, quan es realitza una visita 
al mercat de Sallent amb el grup de particiació  “Sallent 
Compta” i es pica porta a porta per presentar-se als veïns 
i donar-los a conèixer l’existència del projecte que s’està 
duent a terme des de l’ETSAV.

Aquell dia es coneix a la Rosa i al Valentí, els quals ens 
oferiran un espai a casa seva on fer futures trobades de 
caràcter més formal amb els veïns.Són, en definitiva, les 
persones que tenen una relació més directa amb aquest 
espai natural i els qui durant molts anys s’han encarregat  
de viure’l i cuidar-lo per tal que estigués en bon estat. La 
informació que ens brinden ens permet una aproximació 
més real i atenta als problemes que existeixen al lloc. 

El projecte ha avivat la il·lusió dels veïns per recuperar un 
espai molt estimat que amb el temps s’ha anat deteriorant.

El projecte de readequació del passeig de la riba oest del riu 
a Sallent s’inicia amb la voluntat de resoldre les necessitats 
del lloc a partir de petites intervencions.  Si d’una banda, el 
camí dóna accés a l’espai natural que constitueix la riba del 
riu, a l’altra banda hi trobem el darrera de les cases. L’estat 
d’aquests darreres es troba en mal estat o aparent desús 
en alguns casos i la seva reactivació podria redirigir l’actual 
posició d’esquena al riu qu e es viu al poble.  

En l’estudi de les possibilitats urbanístiques que ofereixen 
aquestes parcel·les, es detecta que el POUM determina 
que les activitats que es produeixin en plantes soterrani 
han d’estar obligatoriament vinculades a la planta baixa 
d’aquella parcela, motiu per qual, qualsevol activitat d’oci 
o petit negoci que es vulgui introduir ha de vincular-se en 
planta baixa amb el carrer Carretera. 

Saber l’opinió del veïns respecte aquesta i d’altres 
qüestions obre la necessitat d’establir contacte amb 
l’entitat veïnal i treballar plegats per modelar els propòsits 
del nou passeig. La informació que es pugui extreure ha de 
servir com una capa més dins del conjunt de variables que 
determinaran el projecte. 

INICIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU



AJUDA’NS A DECIDIR
EL MILLOR PASSEIG 
PER A TU.

OMPTA

ACTA 1a SESSIÓ PARTICIVA DEL PASSEIG 
16/12/2017  -  PRESA DE CONTACTE



METODOLOGIA

Duració   17:00-19:00h

Presentació del grup específic del 
“Passeig del riu”.     10min
Presentació de la dinàmica.   05min
Presentació de les problemàtiques.  05min
Debat sobre les problemàtiques.   15min
Concreció de forma escrita de les
principals problemàtiques.   10min
Presentació de solucions proposades.  15min
Torn de rèpliques i debat sobre les
solucions proposades.    30min
Presentació de la proposta de
modificació del POUM.    05min
Debat sobre la proposta de 
modificació del POUM.    10min
Cloenda

Ubicació Casa del sr. Valentí Font i  
  la sra. Rosa Pregonas
  C/ Carretera 32

Hora  17:00 h

Participants del Poble

  Rosa   Pregonas
  Valentí  Font
  Albert  Font 
  Mercè  Maseda
  Joaquim  Cabra
  Josefina  Planell
  Valentí  Torrentallé
  Victoria  Serra

Participants del MArq

  Maria  Ferré
  Francesc Gené  
  Uxue  Jauregi   
  Mònica  Lillo

DESCRIPCIÓ DE LA JORNADA



INFORMACIÓ OBTINGUDA

APORTACIONS I IDEES

-Fa anys hi havia molta vida al passeig, les famílies 
i, sobretot, els nens hi sortien a jugar i passar 
l’estona. La freqüència de pas de vehicles l’ha fet 
un lloc menys agradable per als veïns.
-El carrer estret que connecta des del mig del 
passeig fins a la carretera ha estat una via força 
utilitzada en el passat, inclús per als vehicles. En 
casos de nevada era la via més segura i en més 
bon estat per on passar. Es mostren disposats a no 
utilitzar-la si no és estrictament necessari.
-Les llumeneres poden ser més altes i il·luminar 
únicament cap a baix, per tal de no produir 
contaminació lumínica.
-Es podria introduir-se algunes zones per seure i 
menjar.
-Prèvia existència de la passera elevada que hi 
havia a la zona del pont nou hi havia unes pedres 
posades de tal manera que permetien creuar el diu i 
que rebien el nom de passeres.
-Els esbarzers són un lloc important per algunes 
espècies de fauna, sobretot aus i insectes.
-Que el passeig estigui arreglat, tot i que imaginen 
un lloc molt familiar i proper, farà que altra gent 
del poble el concorri i que el seu manteniment es 
converteixi en un fet habitual.

PROBLEMÀTICA I DUBTES

-El passeig es troba en unes condicions no adequades per 
a l’ús.
-La falta de manteniment fa perillós el fet d’estar sota els 
arbres, que no reben cap tipus de poda.
-El bon estat d’algun dels arbres està en dubte (alguns d’ells 
han caigut).
-Les arrels superficials dels arbres surten al patis privats i 
horts d’alguns dels veïns.
-El cablejat aeri de l’actual enllumenat públic queda 
exposat a possibles accidents davant la caiguda de 
branques o arbres.
-Els cotxes circulen a velocitats més elevades del que 
pertoca pel passeig, fent que s’aixequi molta pols i que s’hi 
facin sots.
-Molts veïns de l’altre costat de carretera aparquen al 
passeig degut a la falta d’espais reservats per aquesta 
funció. Creuen que no es factible treure la totalitat 
d’aparcaments d’allà però sí la seva regulació del trànsit.
-Presència de vehicles estacionats des de fa molt temps, és 
possible que estiguin abandonats. Caldria retirar-los.
-Les condicions higièniques del passeig són insuficients. Les 
papereres sempre estan plenes i no es buiden amb prou 
freqüència.
-Poc civisme d’alguns dels amos que passegen els seus 
gossos: presència d’excrements al llarg de tot el passeig.
-Troben a faltar espais per asseure’s i menjar.
-La canya i els grans arbres de la zona de Torres Amat 
impedeix la visió global del pont vell, imatge simbòlica del 
poble.
-L’accés a l’aparcament de la rampa és complicat i cal vigilar 
que les actuacions que allí es facin que no la dificultin més.



VALORACIONS POSITIVES

Agrada la manera en com es planteja el sistema de passos 
transversals per alentir els vehicles.
De les llumeneres porta a porta agrada aquest aspecte més 
rústic però sense un clar consens.
Accés amb vehicle únicament per als veïns del passeig.
Estan d’acord en el soterrament de la línia elèctrica 
però ens avisen que per allí hi passa també una línia 
de sanejament.

CONCLUSIONS

La sessió ha servit per donar-nos a conèixer als veïns de la 
zona del passeig. S’han mostrat molt interessats i amb una 
bona predisposició per a mantenir el contacte i formar un 
grup de treball amb ells. Els il·lusiona veure de nou el passeig 
arreglat, amb els arbres cuidats i menys vehicles.

Es decideix que hi haurà una nova quedada a finals del mes 
de gener per informar-los dels avanços i per contrastar de 
nou les opinions.
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