
 
 

 

 

 
GRUP DE TREBALL 

 PROJECTE D’AVALUACIÓ D’ACTUACIONS A LA RIERA DE CABRILS 
 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va realitzar amb urgència actuacions a la llera de 
la Riera de Cabrils consistents en l’execució de diverses travesses per estabilitzar la 
llera, greument afectada pels aiguats de l’any 1996. Algunes d’aquestes actuacions 
han mostrat amb el transcurs del temps un efecte negatiu en els murs que limiten la 
Riera i que eren preexistents. 
 
L’any 2003 l’ACA va adquirir el compromís de realitzar un estudi per definir les 
actuacions a realitzar en la Riera de Cabrils per a garantir l’estabilitat dels murs i el 
nivell de la llera però aquest estudi no s’ha elaborat. 
 
Des de l’any 2003 l’Ajuntament ha hagut de realitzar diverses intervencions 
d’emergència en la Riera, per haver baixat el nivell de la llera per sota dels fonaments 
dels murs perimetrals de la Riera, afectant l’estabilitat dels murs, provocant 
esfondraments del paviment de carrers i afectant en diferent grau la xarxa de 
clavegueram existent sota el nivell de les lleres.  
 
De conformitat amb la necessitat d’avaluar les possibles actuacions a executar 
necessàries per a garantir i mantenir la seguretat a la Riera de Cabrils es considerà 
necessari disposar d’un projecte tècnic que englobi l’estat actual de la riera de Cabrils i 
les actuacions que s’han de projectar a la llera de la Riera per a garantir 
fonamentalment l’estabilitat dels murs perimetrals, en tot el tram urbà des de 
l’avinguda de la Zona Esportiva fins el límit del terme municipal, un cop passada 
l’autopista C-32.. L’empresa adjudicatària per a realizar aquests treballs ha estat  BVS 
& PARTNERS BARCELONA.  
 
 
PROPOSTA PER AL GRUP DE TREBALL 
 
L’empresa adjudicatària ha realitzat una diagnosi de l’estat actual de la Riera i ja està 
en disposició d’exposar les limitacions i condicionants i plantejar propostes 
d’actuacions a fer.  
 
Es proposa aquest Grup de Treball per a avaluar conjuntament les propostes 
d’actuacions. El resultat de la diagnosi i les propostes inicials seran exposades per 
l’equip redactor a la primera reunió del Grup de Treball.  
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