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ANNEX 1 

ESTUDI D’ALTERNATIVES 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat, es fa un estudi d’alternatives, en el que es compara el projecte actual que 
contempla la construcció del túnel de Montconill, amb les propostes prèvies alternatives, que 
proposaven la construcció de la carretera totalment superficial, és a dir, sense túnel. 

1.1. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA 

El túnel de Montconill ocupa un curt tram situat al nord-oest del nucli de Salelles, pertanyent 
al municipi de Sant Salvador de Guardiola (Bages). El paisatge d’aquesta zona es 
caracteritza per un paisatge de mosaic agroforestal característic de la Catalunya central. 
Aquest paisatge tradicional ha estat modificat en els darrers temps per la implantació 
d’urbanitzacions a Sant Salvador de Guardiola, que es situen força apartades del lloc on es 
fa el túnel. 

El túnel es situa al límit entre una extensa zona bàsicament agrícola destinada a cereals de 
secà (entorn de Salelles) i una gran extensió de superfície forestal (àmbit de la serra de 
Rubió). A les boques del túnel hi ha sobretot camps, mentre que la superfície travessada és 
de boscos. Els boscos de la zona són de pins, bàsicament pi blanc (Pinus halepensis), amb 
l’afegit de pinasses (Pinus nigra) als obacs i fondals, i una representació puntual de 
caducifolis (sobretot roure cerrioide). Es tracta en general de boscos joves, formats les 
darreres dècades sobre antics conreus, de manera que el sotabosc encara sol estar dominat 
per brolles i herbassars. Les característiques d’aquests boscos plantegen un dels principals 
problemes ambientals de la zona, ja que el risc d’incendi forestal és elevat a l’estiu. De fet, 
poc a l’oest del túnel comença una gran superfície cremada fa un temps. 

No hi ha cursos d’aigua permanents, sinó únicament petits torrents que canalitzen l’aigua 
després de períodes plujosos. L’aigua generada pels treballs dins el túnel té una càrrega alta 
de sòlids i de substàncies potencialment contaminants, de manera que no pot ser abocada 
directament a aquests torrents, sense una depuració prèvia. 

La vegetació, la flora i la fauna no tenen elements d’interès especial. Totes les espècies i 
comunitats conegudes en la zona es consideren comunes en l’àmbit de la Catalunya central.  
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Pel que fa als usos del sòl, el túnel estricte gairebé no afecta camps, però és probable que hi 
hagi afecció per les vies d’accés a les boques 

1.2. COMPARACIÓ DE LES ALTERNATIVES PROPOSADES 

De forma molt sintètica, es pot dir,que la proposta actual, medioambientalment parlant, és 
més favorable sobretot perquè minimitza l’impacte visual de la carretera i redueix el tram de 
desforestació per la construcció d’una carretera en el que s’haurien d’executar talussos 
d’elevada alçada. 

Per contra, com s’ha comentat en apartats anteriors, presenta l’inconvenient que l’excavació 
del túnel genera un volum important de materials excedents, amb els impactes derivats 
associats al transport i a l’abocador. Altres possibles impactes de consideració de la nova 
proposta (risc de contaminació del riu per afluents del túnel) es poden minimitzar bé amb 
mesures correctores.  

En general, es pot dir que les afeccions potencials de la proposta actual són més previsibles i 
controlables amb mesures concretes. En la taula-resum següent es comparen els impactes 
ambientals per als diversos vectors de la proposta anterior i de l’actual proposta.  

 

Vector Proposta 2005 Proposta actual

Soroll Soroll en l’entorn per moviments de 
terres i pel transport. També lluny de 
la zona d’obres per transport i per 
instal·lacions auxiliars. El soroll es 
genera en tota la carretera en obres, i 
el tram aquí considerat només 
representa una petita fracció 
d’aquesta problemàtica. 

Un cop construïda la carretera el 
soroll és major en l’alternativa de la 
carretera exterior. 

Al tram en túnel soroll continu i 
localitzat pel sistema de ventilació i 
soroll puntual intens per explosions  En 
la resta de l’obra soroll per moviments 
de terres i transport. 

S’incrementa el soroll en zones 
apartades de l’obra a causa del 
transport a l’abocador dels excedents 
d’excavació del túnel. 

Un cop construït el túnel el soroll als 
voltants i a les zones de bosc és 
menor. 

Qualitat 
atmosfèrica 

Generació de pols pels moviments de 
terres i el transport. Com per al soroll, 
la problemàtica es dóna en tota la 
carretera en obres. 

Situació de conjunt similar, però és 
previsible un increment de les 
emissions de pols degudes al transport, 
a causa del volum d’excedents 
d’excavació del túnel. 

Excedents 
d’excavació 

Es genera un volum poc important 
d’excedents, que en bona part serien 
aprofitables a l’obra. 

La perforació del túnel genera un volum 
important d’excedents, que són poc 
reutilitzables. Caldrà seleccionar un lloc 
adequat com a abocador. El transport i 
la ubicació d’aquests excedents 
comporten impactes ambientals 
associats que poden ser importants. 
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Vegetació Danys a la vegetació a causa de la 
construcció de camins d’accés. Risc 
elevat també per caiguda de blocs i 
altres materials. 

En relació amb el projecte anterior es 
minimitzen les ocupacions en superfície 
i l’afecció directa a la vegetació. Els 
danys a la vegetació són poc 
importants en tota la traça, quasi nuls al 
tram en túnel i febles als trams en 
superfície.  

Risc d’afecció indirecte al lloc 
d’abocament d’excedents d’excavació. 
Caldrà seleccionar indrets amb 
vegetació de poc valor 
(conservacionista, econòmic o estètic) 

Fauna Els moviments de terres comporten 
un risc baix  per a la fauna de la zona. 

 

El risc per a la fauna a causa de 
moviments de terres és molt feble.  

Risc d’incendi Risc elevat en tot el tram, sobretot a 
l’estiu i en dies de vent. 

Es minimitza el risc en tot el tram rocós 
en túnel. 

Paisatge Impacte visual important dels 
desmunts al tram alt planer, 

Risc alt de generar impactes derivats 
sobre el paisatge, en el cas probable 
que es produïssin lliscaments de 
materials de vessant. 

Impacte visual quasi nul al tram en 
túnel. Impacte menor als dos desmunts 
grans de la boca del túnel. 

L’abocador d’excedents d’excavació 
pot ocasionar problemes addicionals 
d’impacte paisatgístic, en zones 
allunyades. 

Afeccions 
socioeconòmiques 

Retencions i limitació de velocitat a la 
carretera, amb l’increment del temps 
necessari per als desplaçaments. És 
una afecció socioeconòmica notable 
per als habitants de la zona que s’han 
de desplaçar obligadament a Manresa 
per raons de treball o de rebre serveis 
bàsics. Aquest impacte és degut als 
treballs al llarg de tota la carretera, no 
únicament en aquest tram. 

Afecció qualitativament similar a 
l’anterior. El transport dels excedents 
d’excavació en camions pot limitar 
encara més la velocitat mitjana de 
circulació.  

Taula 1. Comparació dels impactes ambientals de les dos alternatives. 

Des d’un punt de vista més constructiu, en la taula-resum següent es comparen els 
avantatges i desavantatges de la construcció del túnel i la construcció d’una carretera 
superficial. 
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Avantatges Inconvenients

EXTERIOR

Menys moviment de terres. Requereix construir més vials d’accés als talussos. El 
risc d’abocaments de formigó és baix.

TÚNEL

És la solució més favorable. No hi ha afecció directa a 
la vegetació i a l'impacte visual sobre el paisatge i el 
traçat és més recte.

Augment el volumd'excavació i per tant augmenta el 
volum d'abocament de terres i roques

EXTERIOR Termini baix

TÚNEL Termini baix

EXTERIOR
Cost menor que alternativa túnel. Cost estructures i camins d'accés elevat. 

TÚNEL
Cost túnel no excessivament elevat. Cost major que alternativa exterior. 
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Taula 2. Comparació de les alternatives des d’un punt de vista global. 

2. CONCLUSIONS 

Pel que fa al moviment de terres, l’excavació subterrània és de més volum i això fa que 
augmenti també el transport de material als abocadors. Per contra l’alternativa exterior 
requereix la construcció de més vials d’accés als talussos. 

Pel que fa al termini, és el mateix tant l’alternativa exterior com el túnel ja que es tracta de la 
construcció d’una carretera nova. 

Per altra banda, el cost és més elevat, ja que l’excavació del túnel requereix més mitjans i més 
dificultat en general. 

Per últim, en quant a l’impacte ambiental, és clarament menor en el cas de l’excavació 
subterrània, tal i com s’ha argumentat anteriorment detalladament. 

Per tot això, es conclou que la alternativa òptima per aquest tram de la carretera és la de la 
construcció del túnel. 

 


