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1.- ANTECEDENTS 
 

Degut al creixement de la població, la urbanització de Can Puig s’ha anat apropant al nucli urbà 
de Banyoles, tot i així la distància a peu és lleugerament excessiva per a un ús quotidià. Així 
mateix, amb aquest transcórrer, es fa notar la necessitat de millorar aquesta urbanització 
adequant-la a les demandes actuals de funcionament, aspecte que es preveu parcialment amb 
l’execució d’un carril bici de sauló i la formació d’una passarel·la sobre la Riera Canaleta. 

Aquest carril bici enllaçarà amb l’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques 
Gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, projectada per la Diputació de Girona. 
Tant mateix, el pas per sobre la riera Canaleta es resolt amb la passarel·la tipus dissenyada en 
l’esmenta’t projecte. 

L’Ajuntament ha decidit realitzar aquesta obra com a INVERSIÓ SOSTENIBLE per tal de resoldre 
aquesta mancança.  
 
2.- OBJECTE 

 
L'objecte de la memòria és la construcció d'una passera per a vianants i bicicletes sobre la riera 
Canaleta, per donar continuïtat un camí que connecta el centre de la ciutat amb un dels seus 
barris, que podran utilitzar el veïns i alumnes del CEIP i IES ubicat en aquesta zona. 
 
La passera ha de tenir la capacitat hidràulica suficient, i adaptada a les recomanacions 
tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial de l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA).  
 
3.- ACTUACIÓ 

 
La passera es projecta amb una sola obertura amb recolzaments en els dos extrems. Tindrà una 
llum lliure entre estreps de 11,55 m, i una llum entre punts de recolzament de 12,25 m. 
 
L'estructura del tauler serà d'acer amb la resistència millorada a la corrosió atmosfèrica tipus 
S355J0WP. Estarà formada per dues bigues laterals en forma d'U a 90º de 360x120mm, i una 
biga central doble T de 360x180mm, realitzades amb planxa d' 1,5 mm de gruix. Les tres 
bigues estaran unides per 6 diafragmes transversals de 1,5 mm de gruix. 
 
El tauler recolzarà en els seus extrems sobre dos estreps de formigó HA-30 armats amb barres 
d'acer corrugat B500SD. Els estreps tindran secció rectangular de 1,50x2,60m, i de 5,00 m 
d'alçada. S'encastaran en el terreny fins a un nivell inferior al de la llera de la riera. 
 
El paviment del tauler estarà format per taulons transversals de fusta tractada de 200x50mm, 
amb separacions de 20mm. 
 
Les baranes també seran de fusta amb estructura d'acer, de 1,062 m d'alçada, amb passamans 
de 200 mm d'amplada, i 4 empares a cada costat de 150x5mm. 
 
La llum i la rasant de la passera s'han projectat per aconseguir la capacitat hidràulica necessària 
per a l'avinguda associada a un període de retorn de 500 anys. En la definició del projecte s'ha 
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seguit la Guia Tècnica "Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que 
interfereixen en l'espai fluvial" publicada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 
 
Per accedir a la passera caldrà realitzar uns petits terraplens i adaptar les rasants dels camins als 
dos costats del torrent. Es formaran unes rampes amb pendent del 8,00% amb material granular. 
Per contenir aquest material en el front dels talussos, es colOlocaran blocs d'escullera. 
 
4.- VIDA ÚTIL 

 
Amb el manteniment adequat de les obres esmentades es preveu una vida útil estimada de 50 
anys. 
 
5.- DESCRIPCIÓ 

 
La present memòria tècnica contempla la realització d’una passarel·la d’ús exclusiu per vianants i 
bicicletes que unirà la urbanització de Can Puig amb el centre de la ciutat de Banyoles, dotant a 
aquesta urbanització d’una millor comunicació a peu i en bicicleta amb la zona centre de la 
població. 
 
La passarel·la i el camí de sauló es planteja de forma que quedi el màxim integrat en el seu 
entorn minimitzant les afeccions sobre la riera i la vegetació de la zona. 
 
La construcció de la passarel·la en qüestió requereix autorització prèvia de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
 
Les obres s'executaran de la següent manera: 
 Esbrossada vegetal a la zona ocupada pels estreps i pels camins d'accés. 

 Rebaix del terreny vegetal en una fondària mínima de 20 cm. 

 Formació dels pous per allotjar els estreps a ambdós costats del torrent. 

 Formació de la capa de formigó de neteja a la part inferior dels pous. 

 ColOlocació de l'armadura d'acer B500SD dels estreps, que s'haurà preparat       en superfície 
per no haver de treballar a l'interior dels pous de fonaments. 
 Encofrat dels paraments dels estreps a la part no encastada en el terreny. 

 Formigonat dels estreps amb formigó HA 30/P/20/IIa.-  
 
ParalOlelament es realitzarà en taller l'estructura metàlOlica del tauler i de les baranes. 
 
Tota l'estructura es realitzarà amb planxa d'acer S355J0WP de 1,5 mm de gruix, soldada amb 
cordons continus. Es transportarà a l'obra i es colOlocarà sobre els estreps mitjançant una grua. 
L'estructura recolzarà sobre 6 bases rectangulars de neoprens de 10x20cm i de 2cm de gruix. 
Tot seguit es realitzaran les següents operacions: 
 
 ColOlocació dels blocs d'escullera i formació de les rampes d'accés amb tot-u artificial fus 
ZA(40), compactades al 100% del PM. 
 ColOlocació del paviment de fusta i de la part de fusta de les baranes. 
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 Aquests treballs també es poden fer en taller si es preveuen els ancoratges necessaris per la 
sustentació amb la grua. 
 
Totes les terres sobrants de l'excavació es portaran a abocador. 
 
 
6.- NORMATIVA 

 
Les bases tècniques del present projecte i de les solucions adoptades els següents documents: 

 
PCA “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de 

Agua”, aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 
d’octubre i correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre) 

 
RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos RC-93”,  aprovada per “Real Decreto 

823/1993” de 28 de maig (B.O.E. núm.148 de 22 de juny de 1.993 i correcció 
d’errates BOE núm 183 de 2 d’agost). 

 
RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-

92)” aprovada per Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 (BOE de 26 de 
desembre de 1992). 

 
I.F.FF. Instrucción 6.1.I.C. 1975 sobre firmes flexibles (O.M. de 12 de març de 1976)  

 
I.F.R. Instrucción 6.2.I.C. 1975 sobre firmes rígidos (O.M. de 12 de març de 1976) 

 
i 6.2-IC seccions de ferms , aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 

(BOE de 30 de juny de 1989). 
 
6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Direcció General de Carreteres sobre reforç de 

ferms, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de 
maig de 1980). 

 
8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de 

desembre de 1.999. 
 

8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE 
de 4 d’agost i 29 de setembre de 1987. 

  
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, 

neteja i acabaments d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de 
setembre) 

  
Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de 
Carreteres (1978). 
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Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
7.- PRESSUPOST 

 
Els preus adoptats s’han obtingut partint dels preus de jornals, materials maquinària i transport 
actuals.  
La present obra puja un pressupost de 57.544,31 X. 
 
8.- TERMINIS D’EXECUCIÓ - GARANTIA 

 
Es proposa com a termini d’execució per a aquest projecte el de dos mesos comptable a partir del 
replanteig i com a termini de garantia el de (12) dotze mesos a partir de la recepció provisional. 
 
9.- CONCLUSIÓ 
 
Amb el que s’ha exposat en la present memòria i els documents que s’acompanyen s’estima 
suficientment detallat la memòria valorada perquè pugui servir de base a la contractació i efectiva 
construcció de les obres. 
 
 
Banyoles, juny de 2016 
L’ENGINYER MUNICIPAL 
























