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RESUM 

 

La finalitat del projecte que s’ha dut a terme ha estat la realització d’una variant en una carretera existent 

i l’aprenentatge del funcionament de dos programes de traçat de carreteres, concretament l’InRoads i el 

Trazado. 

 

La carretera en qüestió és la GIV-5264 al seu pas per Llanars, a la comarca del Ripollès. La variant 

servirà per evitar que aquesta sigui un obstacle que separi les dues parts del poble. També servirà per 

millorar la tranquil·litat de la gent del poble i per creuar-lo amb més rapidesa.  

 

El municipi de Llanars és l’únic poble de la Vall de Camprodon on encara no s’ha efectuat cap variant 

d’aquesta carretera que arriba fins a Setcases i a l’estació d’esquí Vallter 2000. 

 

La proposta de la variant s’inicia a partir d’una rotonda a l’entrada del poble venint des de Camprodon i 

que es torna a unir a l’altre banda del poble amb la carretera existent en un enllaç en T. 

 

El procediment per elaborar el projecte ha estat el següent: 

 

S’ha realitzat un aixecament topogràfic de la zona utilitzant estació total i GPS per donar coordenades 

UTM a les bases del inici i del final del itinerari.  

 

S’han calculat i processat les dades i s’ha elaborat el plànol a escala 1/1000 de la zona.  

 

Posteriorment s’ha creat el traçat de la variant utilitzant dos softwares diferents (InRoads i Trazado), 

comparant-ne els passos a seguir i els resultats obtinguts amb cadascun d’ells. 

 

S’ha tingut en compte la normativa existent tant en l’elaboració de la carretera com també en els temes 

mediambientals. 
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GLOSARI 

 

Azimut: És l’angle horitzontal comprès en un pla horitzontal entre una direcció fixa i una de referència 

que normalment és el Nord. 

Calçada: Zona de la carretera destinada a la circulació de vehicles. Es composa d’un cert número de 

carrils. 

Capes: Són els materials que composen la secció tipus, dels quals es delimiten les seves amplades i els 

seus espessors. 

Carril: És una banda amb amplada suficient pel pas de vehicles en fila. 

Desmunt: Excavació de terra que es realitza en un determinat entorn amb el fi de rebaixar la rasant al 

terreny, reduint així la seva cota i aconseguint formar un pla de recolzament per executar una obra. 

ETRS89: De les sigles en anglès European Terrestrial Reference System 1989. És un sistema de 

referència geodèsic; actualment el nou sistema geodèsic oficial a Espanya.  

Ferms: Conjunt de capes realitzades amb els materials seleccionats, i generalment prèviament tractats, 

que constitueixen la súper estructura d’una carretera, resistint el trànsit i permeten que la circulació sigui 

còmode i segura. 

GPS: De les sigles en anglès Global Positioning System: sistema de posicionament global), és un sistema 

de navegació per satèl·lit que permet determinar la posició d’algun objecte (persona, nau, vehicle) en 

qualsevol punt del planeta. 

Itinerari obert: És l’itinerari o poligonal on el punt inicial no coincideix amb el final. 

Kv: Paràmetre de l’acord vertical.  

MDT: De les sigles, Model Digital del Terreny. 

Peralt: Consisteix en inclinar el pla de la secció transversal d’un vial, amb caiguda cap a al apart inferior 

de la corba, per disminuir els efectes de la força centrífuga. 

Pk: Punt Quilomètric o distància a l’origen. Distància existent entre el punt origen del projecte i el punt 

en qüestió. 

Plataforma: Zona de la carretera destinada al us dels vehicles, formada per les calçades i els vorals. 

Terraplè: Terra amb la que s’omple un terreny per aixecar el seu nivell i formar un formar un pla de 

recolzament per executar una obra. 

Tolerància: Valor límit que es coneix prèviament, el qual no es pot rebassar.   

UTM: De les sigles en anglès Universal Transverse Mercator. És un sistema de coordenades basat en la 

projecció cartogràfica transversa de Mercator. 

Voral: Zona longitudinal de la carretera, compresa entre la vora de la calçada i l’aresta de la plataforma, 

que permet l’estacionament momentani de vehicles. També serveix com a franja lateral de seguretat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El projecte que es descriu a continuació té com a finalitat l’elaboració d’una variant de la carretera GIV-

5264 al seu pas pel municipi de Llanars, situat a la comarca del Ripollès, a la província de Girona. 

També l’aprenentatge del funcionament de dos programes de traçat de carreteres que existeixen en el 

mercat laboral i que no s’han impartit a la carrera.  

 

 
Figura 1.1: Situació geogràfica del municipi de Llanars. Font de l’ICC 

 

El municipi, de 571 habitants, està situat a l’alt Pirineu, en una vall tancada i rodejat de pics amb altures 

entre 1800 i 2000 metres. Per la vall transcorre el riu Ter i un afluent seu, la Ribera de Feitús, que s’hi 

uneix justament a Llanars. 

 

El recorregut de la variant projectada voreja el poble per la zona sud, sud-est, tot passant per un seguit de 

camps. Durant el recorregut la variant ha de creuar tres vegades els rius i també creua en dues ocasions 

un camí rural. 

El terreny per on passarà la variant està catalogat com a terreny rústic. L’ajuntament del poble a les 

normes subsidiàries de planejament té catalogada i marcada la zona del projecte com a reserva viària, ja 

que la qüestió de construir una variant ja s’ha plantejat en alguna ocasió. 

 

La variant dissenyada comença aproximadament al PK 2+100 i es torna a unir al PK 3+000. Consisteix 

en una variant de 975 metres de longitud d’un carril per sentit de circulació on la velocitat del projecte es 

de 80 km/h. La variant s’inicia amb una rotonda i es torna a ajuntar a la carretera existent amb un enllaç 

en T. Els carrils tenen una amplada de 3.5 metres amb vorals de 1.5, exceptuant la zona del enllaç en T 

on l’amplada d’un dels carrils passa a ser de 7 metres. 

 

Per a la realització d’aquest projecte s’utilitzaran dos programes de traçat de carreteres, el Trazado i el 

InRoads. 

Seguidament es compararà els resultats obtinguts dels dos programes així com els passos a seguir de 

cada un per arribar a definir-lo.   
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2. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

 

Per a l’elaboració d’aquest projecte s’ha cregut necessari disposar d’una cartografia a escala 1:1000 de la 

zona d’actuació. Per això s’ha realitzat un aixecament amb estació total de la zona,  per on transcorrerà la 

variant, amb una amplada de 60 metres com a mínim durant tot el recorregut. 

 

2.1 Treball de camp 

 

El primer pas realitzat ha estat el reconeixement de la zona per on passaria posteriorment el projecte de la 

variant de la carretera GIV-5246, també s’ha decidit on es situarien les bases de la poligonal i quantes 

ens en caldrien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1: Base D de l’itinerari, zona de camp    Figura 2.2: Base F de l’itinerari, zona de camp 

 

El segon pas ha consistit en marcar les bases de la poligonal en el terreny. Al final s’ha decidit que 

l’itinerari constés de 10 bases. On ha estat possible s’ha optat per marcar els punts amb “Tipex”, on no 

ho era s’han marcat els punts amb estaques i a l’ultima base s’ha utilitzat un clau ja existent. 

 

2.1.1 Treball amb els receptors GPS 

 

Les dues bases del inici del itinerari i les dues del final s’han calculat amb observacions de GPS en 

estàtic per obtenir les coordenades, l’azimut de partida i arribada i així conèixer l’error comès.  

L’instrumental utilitzat han estat dos receptors GPS Leica SR530 de doble freqüència. 

 

Per calcular aquestes bases s’ha creat una xarxa per aconseguir un millor ajust entre elles. Per realitzar la 

xarxa s’ha fixat una base al tram inicial i al mateix temps s’han fet observacions en estàtic de les altres 

tres bases durant 30 minuts. Seguidament s’ha realitzat el mateix procés fixant una de les bases del tram 

final. 
 

A l’hora de compensar les coordenades de les bases s’ha utilitzat una estació de referència virtual creada 

a partir de l’estació de referència a Llívia de l’ICC (Institut cartogràfic de Catalunya) que està a uns 

35km. 

 

Coordenades geodèsiques ETRS89 de l’ estació de Llívia. 

ɸ 42 º 28 ' 41.24837'' N  1 º 58 ' 22.97393'' E  h  1467.749m
 

Taula 2.1: Coordenades geodèsiques de l’estació de referència a Llívia 

 

Les altres estacions de referència de la zona estaven massa lluny com per poder utilitzar-les en el càlcul 

de les bases amb el programa ski-pro. 

 

2.1.2 Treball amb estació total 

 

L’aixecament topogràfic de la zona s’ha realitzat amb l’estació total Leica TS06 ultra-3”. 

 

Dades estació total: 

Especificacions tècniques estació total 
Augments 30X     

Sensibilitat nivell tòric 22cc    
 Sensibilitat nivell esfèric ( 6'    

Sensibilitat del prisma ( 8'    
Precisió en distància x+y ppm 2 mm 2 ppm

Apreciació 10cc    
 

Taula 2.2: Dades de l’estació total Leica TS06 ultra-3” 
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S’ha anat radiant des de cada base als punts d’interès per elaborar la cartografia i al mateix temps s’ha 

mesurat la poligonal. 

 

La presa de dades ha estat condicionada per diversos factors, que han fet que la zona a aixecar fos una 

mica més reduïda del que s’hagués volgut, com són el riu Ter, la ribera de Feitús, la Serra Cavallera,  

zones de bosc molt denses i un mur de contenció a la part final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TREBALL DE GAVINET 

3.1 Càlcul de les bases GPS 

 

El càlcul i ajust de les observacions GPS s’ha realitzat amb el programa Ski-pro.  

 

El primer que s’ha fet ha sigut importar les dades de les observacions GPS i de l’estació de referència de 

l’ICC. S’ha comprovat que l’offset vertical de la fase de l’antena de l’estació de referència fos el correcte 

mirant el “log file” de l’estació.  

 

Per realitzar l’ajust es marca com a fixa l’estació de referència de l’ICC i com a mòbils les dues 

observacions de les bases de l’itinerari on s’ha observat més temps. S’han exclòs els satèl·lits que tenien 

poc temps d’observació per a que no influïssin en els resultats finals.  

 

 
Figura 3.1: Ajust de les bases amb el programa Ski-pro. 

 

Després s’han de processar aquests vectors i comprovar que resolen ambigüitats. A continuació es 

marquen com a fixes aquestes dues bases i com a mòbils les restants de la xarxa que s’havien observat al 

mateix temps, creant així una xarxa de vectors perquè a la hora de calcular l’ajust de la xarxa tinguessin 

més precisió entre ells.  
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Figura 3.2: Xarxa creada amb les bases GPS 

 

Al fer l’ajust de la xarxa i convertir les coordenades geogràfiques a UTM i les altures el·lipsoïdals a 

ortomètriques s’han obtingut els següents resultats: 

 

Coordenades en UTM i cota ortomètrica (Sist. referència ETRS 89) 
Base X (m) Error associat (m) Y (m) Error associat (m) H (m) Error associat (m) 

A 446224.595 0.0030 4685494.222 0.0035 975.571 0.0080 

B 446182.924 0.0022 4685469.803 0.0028 974.538 0.0057 

I 445618.058 0.0029 4685533.976 0.0032 985.947 0.0092 

J 445621.688 0.0030 4685586.070 0.0040 993.111 0.0083 

 

Taula 3.1: Coordenades de les bases GPS amb la cota ortomètrica respectiva en el sistema de referència ETRS89 

 

En aquest projecte s’ha optat per utilitzar el sistema de referència ETRS89 ja que el BOE amb data de 29 

d’agost del 2007 publicava el reial decret 1071/2007 pel qual es regula el nou sistema de referència 

oficial a Espanya. L’articulat del Reial Decret estableix el sistema ETRS89 com el sistema geodèsic 

oficial a Espanya. Fins al 2015, la informació geogràfica i cartogràfica oficial es podrà compilar i 

publicar en qualsevol dels dos sistemes, ED50 o ETRS89, sempre que les produccions en ED50 

continguin la referència a ETRS89.  

3.2 Càlculs topogràfics 

Una vegada obtingudes les coordenades UTM a partir de les dades de camp s’han realitzat els càlculs 

pertinents per arribar a l’obtenció de les coordenades corregides.  

La poligonal que s’ha realitzat és oberta i consta de deu bases.  

 

Figura 3.3: Bases de l’itinerari 

El primer pas, ha estat comprovar l’itinerari per veure l’error angular i l’error de tancament en 

coordenades que s’ha comès i obtenir les coordenades aproximades de cada base, utilitzant les 

coordenades GPS que s’han trobat a partir de la xarxa realitzada. 

Seguidament, per obtenir les distàncies UTM corregides s’han realitzat les següents correccions: la 

reducció de l’angle de pendent al terreny, reducció a l’horitzó, la reducció al nivell del mar i el pas de la 

corda a l’arc. Després s’ha calculat l’itinerari amb aquestes.  
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Obtenint els següents errors: 

ErrorX ErrorY  Error

0,086m 0,014m  -0,010g 

Taula 3.2: Errors de tancament i angular  

A continuació s’ha calculat la tolerància de l’error de tancament azimutal. A partir dels errors de 

verticalitat, punteria, lectura, senyal, estació i direcció que conformen l’error angular en cada tram, s’ha 

realitzat la composició quadràtica i s’ha obtingut la tolerància. També s’ha calculat l’error longitudinal i 

transversal, per trobar l’error total i comprovar que també entra dins de la tolerància.  

E tancament azimutal 0,010 g 

Tolerància 0,037 g 

        Taula 3.3: Error de tancament azimutal i la tolerància corresponent 

E total 0,087m 

Tolerància 0,144m 

Taula 3.4: Error total de l’itinerari i la tolerància corresponent 

Com s’observa, l’error total comès a l’itinerari entra dins de la tolerància. 

Seguidament s’ha realitzat el càlcul mitjançant mínims quadrats; s’ha calculat la matriu de disseny (A, on 

s’han agafat els angles i les distancies calculades a partir de les coordenades UTM), la matriu de termes 

independents (U, que es la diferència entre els valors observats i els calculats, tenint en compte que els 

termes angulars s’expressen en segons i les distancies en metres) i la matriu pes (P, que és una matriu 

que pondera les observacions tant angulars com en distància). A partir d’aquestes s’ha trobat el vector 

(X) format per les correccions a aplicar a les coordenades X i Y aproximades, la de residus (R, que 

permet obtenir un control exhaustiu del treball) i la variància-covàriancia (Q, que permet obtenir els 

errors asociats a les coordenades), trobant prèviament la desviació típica ().  

 

 

 

 

Obtenint els següents resultats: 

       Coordenades corregides  i errors associats (m)  

ΔXC 446129,058  ± 0,012 
ΔYC 4685419,887  ± 0,013 
ΔXD 446080,687  ± 0,014 
ΔYD 4685402,665  ± 0,018 
ΔXE 445932,101  ± 0,015 
ΔYE 4685392,896  ± 0,017 
ΔXF 445777,032  ± 0,015 
ΔYF 4685369,101  ± 0,019 
ΔXG 445731,174  ± 0,015 
ΔYG 4685392,126  ± 0,017 
ΔXH 445621,039  ± 0,010 
ΔYH 4685489,306  ± 0,008 

Taula 3.5: Coordenades corregides i els errors associats a cadascuna 

A continuació s’ha realitzat el càlcul de l’anivellació trigonomètrica. A partir dels angles verticals i les 

distancies obtenim els desnivells entre bases.  

S’ha calculat l’error comès en els desnivells a patir de la composició quadràtica de l’error en distància, 

l’error en l’angle vertical, l’error d’estimació i l’error en la mesura de l’instrument.  

La tolerància s’ha calculat a partir de l’error en els desnivells multiplicat per l’arrel de dos, ja que son 

desnivells recíprocs. 

TRAMS Δzpromig (m) Difer. Δz (m) ez promig (m) Tolerància (m)
A-B -0,998 0,029 0,015 0,022 
B-C -0,96 -0,032 0,020 0,029 
C-D -1,682 0,002 0,016 0,029 
D-E 4,9181 0,028 0,037 0,052 
E-F 5,974 0,001 0,039 0,055 
F-G -0,017 0,001 0,016 0,022 
G-H 3,444 0,020 0,036 0,052 
H-I -0,335 -0,014 0,015 0,021 
I-J 7,201 0,018 0,017 0,024 

Taula 3.6: Toleràncies i errors en els desnivells provinents del càlcul de l’anivellació trigonomètrica 
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També s’ha realitzat l’anivellació trigonomètrica, mitjançant mínims quadrats, per trobar les cotes 

corregides i els seus errors associats, que es calculen a partir de la matriu de variància-covariància. 

Bases Z (m) Errors associats (m) 
 C 973,583 0,018 
D 971,905 0,022 
E 976,840 0,033 
F 982,833 0,032 
G 982,819 0,031 
H 986,280 0,013 

Taula 3.7: Errors associats a les cotes resultants de la matriu de variància-covariància dels mínims quadrats 

I per últim, s’ha realitzat el càlcul de les radiacions. La presa de dades es va realitzar amb estació total, 

visant al prisma excepte en els llocs on no es podia arribar degut a l’orografia del terreny o bé perquè 

eren propietats privades, en aquests casos es va utilitzar la medició amb làser. A partir de les 

coordenades definitives obtingudes per a cada base, s’ha calculat la desorientació i els increments de X,Y 

i Z a aplicar a cada punt radiat. 

Després d’obtenir tota la llista de punts radiats, s’han bolcat al programa Topocal, que és programari 

lliure. S’han dibuixat les línies de trencament, s’ha triangulat la superfície i s’han obtingut les corbes de 

nivell. Posteriorment s’ha exportat l’arxiu a format “dxf” per començar a elaborar el plànol amb 

l’AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISSENY DE LA CARRETERA 

 

A l’hora de dissenyar la carretera s’ha tingut en compte la normativa de traçat de carreteres I.C.-3.1. del 

ministeri de foment i les recomanacions sobre glorietes i enllaços del mateix ministeri. 

 

4.1 Traçat en planta 

 

El tronc principal del projecte que correspon a la variant s’ha dissenyat amb un carril per sentit de 

circulació i amb una velocitat de 80km/h. En el tram final per raons orogràfiques no ha estat possible 

mantenir aquesta velocitat degut a que hi ha un seguit de corbes amb radis més tancats del que permet la 

normativa. En aquest tram la velocitat serà de 50 km/h.  

 

A la variant s’han definit quatre corbes circulars amb les corresponents corbes de transició, les dos 

primeres tenen un radi de 265m permetent així la circulació a 80km/h  i per qüestions orogràfiques, les 

dos últimes no s’han pogut dissenyar amb un radi major de 85m per aquest motiu la velocitat ha de ser de 

50km/h en aquest tram. 
 

Velocitat Radi Peralt 
específica (m) (%) 

(km/h)      

50 85 
80 265 

7,00 

 

Taula 4.1: Radi i peralt segons la velocitat de circulació 

 

4.2 Traçat en alçat 

 

Per crear les alineacions en alçat s’ha tingut en compte que les pendents i els acords verticals complissin 

la normativa, el tram de la variant en que la pendent és més acusada és del 6%, concretament és l’últim 

tram  de l’eix principal de la nova carretera en el qual s’ha de passar per sobre del riu on el desnivell és 

de 7 metres. 

Vp (km/h) Inclinació màxima (%) Inclinació excepcional (%) 
80 5 7 
60 6 8 
40 7 10 

  

Taula 4.2: Rasants segons la velocitat de circulació 
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Mínim Desitjable 

Kv K K Kv v v Vp(km/h) 

convex (m) còncau (m) convex (m) còncau (m) 
80 3050 2636 7125 4348 
60 1085 1374 3050 2636 
40 303 568 1085 1374 

 

Taula 4.3: Acords verticals segons la velocitat de circulació 
 

4.3 Secció tipus 

 

La secció tipus de la variant és de 3,5m per carril, i 1,5m de voral. En el tram en el que s’amplia la 

calçada en un dels sentits de la circulació, el carril és de 7m (3,5 x 2), l’altre segueix mesurant 3,5 i els 

vorals d’1,5m igualment. 

 

Respecte als talussos, els terraplens tenen un pendent d’3H 2V i els desmunts d’1H 1V. La cuneta s’ha 

dissenyat amb una profunditat de 0,75 metres i pendents interiors i exteriors 2H 1V. 

 

No s’ha cregut convenient disposar de berma, ja que la intensitat mitja diària (IMD) no supera els 3000 

vehicles. 

 

4.4 Enllaços 

 

4.4.1 Rotonda 

 

La carretera projectada comença aproximadament al pk 2+100 i es proposa la creació d’una rotonda per 

incorporar-se a la variant. En aquesta rotonda hi confluiran 4 vials. Dos dels quals són de la carretera 

existent, un altre és el d’un carrer també existent i l’últim és el de l’inici de la variant proposada. La 

rotonda, de radi 28m, constarà de 2 carrils de 4,5m d’ample cadascun i uns vorals d’1 m tant interior com 

exterior. El pendent transversal és del 2% cap a l’exterior. Per definir les entrades i sortides de la rotonda 

s’han creat unes noves alineacions per la línia del voral que compleixen els radis mínims recomanats i 

que comencen tangents als ramals i acaben tangents a la rotonda.  

 

 
 

Figura 4.1: Eixos d’entrada i sortida a la rotonda 

 

Durant el recorregut per la variant s’ha de creuar tres vegades el riu i un cop un canal. Al projecte no s’ha 

dissenyat l’estructura dels ponts ja que no tenim els coneixements necessaris i es surt de les nostres 

competències. Únicament s’ha definit la geometria en planta del tauler on a sobre hi anirà la capa de 

rodadura de 5cm d’espessor. El gàlib dels ponts serà de 5, 7 i 8 metres respectivament. Els talussos de 

l’inici i final del pont sobre els que anirà la plataforma seran verticals reforçats amb un mur de formigó 

de 30 cm d’espessor.  

 

La variant també creua en dos ocasions un camí rural. Ja que el trànsit diari per aquests camins és 

pràcticament nul,  no s’ha cregut necessària la creació de cap enllaç o pas elevat,  però si que s’ha adaptat 

la rasant dels camins a la carretera per crear una intersecció al mateix nivell i també s’ha millorat la 

pavimentació d’aquests asfaltant-los uns metres.    

 

4.4.2 Enllaç en T 

 

Al altre cantó del poble on la variant es torna a unir amb la carretera existent al pk 3+000 es proposa la 

creació d’un enllaç en T.   
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Figura 4.2: Enllaç en T. Font: Normativa I.C 3.1 Trazado de carreteras 

 

La carretera existent arriba quasi perpendicular a la nova variant. S’ha dissenyat una cunya de canvi de 

velocitat per sortir de la variant i una cunya d’acceleració per incorporar-s’hi. La cunya de sortida té una 

llargada de 60m i la d’entrada de 30m complint així la normativa existent. Ambdues cunyes tenen una 

amplada de 3,5m de carril i 1,5m de voral. Per als usuaris del carril contrari s’ha dissenyat un carril 

central d’espera per sortir de la variant i un carril central d’acceleració per als que es volen incorporar de 

la carretera existent a la nova variant en aquest sentit de la circulació. El carril central d’espera comença 

amb una cunya de transició de cotangent 25m i té una llargada de 57m. El carril central d’acceleració té 

una llargada de 80m i acaba amb un cunya de transició de cotangent 25m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. POGRAMA TRAZADO 

 
És un programa de traçat de carreteres creat per l’empresa catalana iT ingenieria del trazado s.l, que 

considera d’una manera integrada i interactiva totes les fases del disseny d’un projecte d’obra lineal.   

 

5.1 Importació de les dades i creació del projecte: 

 

El primer que s’ha de fer es crear un nou projecte al qual s’importaran les dades de l’MDT resultant de 

l’aixecament.  

 

Una de les seves característiques és que només accepta línies així que, a l’hora d’importar la cartografia 

des de l’Autocad s’han hagut d’explotar les polilinies de les corbes de nivell. També és necessari indicar 

les coordenades del extrem inferior esquerra i del superior dret de la cartografia així com la cota mínima 

i màxima entre les quals estarà l’altimetria. 

 

5.2 Creació de l’eix en planta 

 

Abans de crear l’eix en planta al programa, s’ha realitzat un esboç sobre el plànol topogràfic base en 

l’Autocad on s’ha dibuixat més o menys l’eix principal amb les seves rectes i corbes per tenir una idea de 

quines dades i paràmetres introduir al programa, a l’hora de realitzar-lo s’ha tingut en compte la 

normativa vigent de carreteres (Norma I.C.3.1). 

 

Una vegada realitzat aquest estudi el segon pas ha consistit en crear l’eix en planta de les diferents 

alineacions que es volen dissenyar. A l’hora de començar la definició de l’eix amb el programa Trazado 

és necessari que la primera alineació sigui fixa.  

 

El programa Trazado ofereix la possibilitat de dissenyar l’eix de la carretera amb diversos tipus 

d’alineacions: 

 Alineació fixa: Es defineix mitjançant dos punts i indicant el radi i les clotoides. Si és una recta 

el radi és 0. 

 Alineació flotant: No s’ha de donar cap coordenada. Les úniques dades necessàries són el radi i 

les clotoides de l’alineació.  

 Alineació giratòria: Es defineix amb un punt, el radi i les clotoides. Aquest punt és un punt de 

pas de l’alineació. 
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 Longitud d’origen: Es defineix mitjançant distàncies en comptes de coordenades dels dos punts 

de pas. 

 

En el aquest cas, utilitzant un seguit d’alineacions fixes i flotants ja ha estat possible la definició en 

planta de l’eix principal. A l’hora de definir una corba s’ha de tenir en compte el signe d’aquesta, ja que 

si es positiva el programa la calcularà cap a la dreta o en cas contrari la farà cap a l’esquerra. En cas de 

que la corba estigui composta per clotoide més corba circular, el programa et proposa el paràmetre 

d’aquesta en funció del radi de la corba i de la velocitat de circulació del projecte. 

 

 
 

Figura 5.1: Alineacions en planta de l’aixecament topogràfic realitzat amb Trazado 

 

5.3 Definició dels perfils transversals i longitudinals 

 

Un cop s’ha creat l’eix es fa el càlcul dels perfils transversals del terreny definint quin és el PK inicial i 

quin el final, l’equidistància entre perfils i el límit del terreny; així s’obté el perfil transversal i 

posteriorment a partir d’aquest s’ha creat el longitudinal del terreny. 

 

 

5.4 Creació de l’eix en alçat 

 

A partir del perfil longitudinal del terreny s’ha procedit a projectar les rasants i acords verticals per 

definir l’eix en alçat. Depenent del signe que se li posi al paràmetre Kv, l’acord vertical serà còncau (si 

és positiu) o convex (si és negatiu). 

 

El programa disposa d’una aplicació a l’hora de calcular el nas i el cor de les connexions dels ramals. 

Indicant els dos eixos i l’amplada dels carrils, el programa realitza un càlcul que posteriorment s’ha 

d’aplicar al disseny de la rasant, ja que l’eix principal definirà la rasant de l’eix secundari, i també en les 

lleis de cada alineació.  

 

 
 

Figura 5.2: Menú de les connexions nas-cor entre ramals 

 

Entenem per “nas” d’una connexió, la superfície de plataforma comuna a dos vies, compresa entre la 

secció en que se separen els carrils i la secció en que se separen les plataformes. I “cor” al punt final del 

nas, que seria la intersecció dels límits dels carrils de les dues vies. 
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Figura 5.3: Croquis nas-cor 

 

Una altre aplicació molt útil és la d’intersecció d’eixos. El programa t’indica quina diferencia de cota hi 

ha entre dos eixos que s’intersecten i d’aquesta manera es pot corregir en el cas que no estiguin a l’altura 

desitjada, com per exemple a l’hora d’adaptar els camins rurals amb la carretera principal, de manera que 

la rasant d’aquests estigués al mateix nivell que la de la variant i així poder creuar-la o incorporar-s’hi. 

 

 
 

Figura 5.4: Alineació en alçat de l’eix principal Llanars amb Trazado 

5.5 Definició de la plataforma 

  

Quan s’han calculat tots els eixos, s’ha procedit a la definició de les lleis de la plataforma, que consta 

dels següents apartats: peralt, secció transversal, terraplè, desmunt, terra vegetal i ferms.  

 Peralts: 

Per definir els peralts del projecte s’han utilitzat les lleis que el programa té predefinides segons la 

velocitat de circulació. 

 Secció transversal: 

En aquest apartat s’ha indicat l’amplada dels carrils i els vorals a cada tram de la carretera. 

 Terraplens: 

En aquest projecte s’han definit els talussos del terraplè de tots els eixos amb un talús 1,5H 1V. 

 Desmunts: 

En aquest apartat s’ha definit la forma de la cuneta i del talús de desmunt. La cuneta té una profunditat 

de 0,75m i un talús tan interior com exterior de 2H 1V. El desmunt, en canvi serà d’1H 1V. 

 Terra vegetal:  

En aquest cas se li ha donat un valor de 0,2m, perquè el terreny és bastant compacte i pedregós.  

 Ferms: 

Les capes que conformen el paquet de ferms són les següents: rodadura (5cm), intermitja (07cm), base 

(13cm), sub-base (25cm) i explanada millorada (25cm). 

 

Pel que fa al càlcul de la plataforma, s’han de seleccionar tots els fitxers de cada eix que s’han anat 

creant anteriorment, els quals s’havien desat amb el mateix nom. A continuació s’introdueixen els PKs 

inicial i final, entre els quals el programa calcularà la plataforma. A partir d’aquí ja es pot visualitzar el 

dibuix en planta, en alçat i els perfils transversals. El programa ofereix la possibilitat d’indicar si els 

talussos es crearan des de la part superior o la inferior de la plataforma. En aquest cas s’ha decidit que 

comencin des de la part superior.  
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Figura 5.5: Exemple de perfil transversal amb Trazado 

 

 
Figura 5.6: Exemple de perfil longitudinal amb el Trazado. 

5.6 Moviment de terres  

 

Finalment s’ha calculat el volum de terres que s’hauran d’afegir o extreure a l’hora de construir la variant 

així com el volum dels ferms que constituiran la plataforma. El càlcul el realitza el programa a partir de 

les seccions transversals amb la fórmula de la secció mitja:   

 

dTTVT 2
21  ;  dDDVD 2

21   

 
V: volum 

T, D: superfície terraplè, superfície desmunt 

d: distància entre perfils 

 

 

 VOLUM TERRES m3 
 TRAZADO 
EIX Desmunt Terraplè Terra vegetal 
Llanars 6619,88 1707,16 2709,15
llanars2 1377,4 9,8 242,4
cunyaE 1609,3 0 243,6
cunyaS 359,15 101,8 113,5
cami1 813,1 0 109,9
cami2 26,3 33,7 82,2
rotonda 366,5 0 131,4
rotonda1 143,7 1,5 118,7
rotonda2 512,7 0 123,1
rotonda3 114,5 0 40,9
r1 14,4 0 16
r2 27,5 0,7 12
r3 63,6 0,8 17,9
r4 61,1 0,8 17,9
TOTAL 12109,13 1856,26 3978,65

 

 

Taula 5.1: Volum de terres en m3 de tots els eixos del projecte amb el Trazado 
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 VOLUM FERMS m3 
 TRAZADO 
EIX capa 1 capa 2 capa 3 capa 4 capa 5 
Llanars 445 640 1139 2452 2555
llanars2 36 52 94 203 213
cunyaE 29 43 78 172 183
cunyaS 12 18 34 76 82
cami1 14 20 35 67 67
cami2 14 20 35 67 67
rotonda 25 36 65 139 145
rotonda1 20 25 56 112 116
rotonda2 22 31 60 119 124
rotonda3 9 12 21 46 49
r1 1 2 5 13 18
r2 1 1 3 8 11
r3 1 2 4 11 14
r4 1 2 4 11 14
TOTAL 630 904 1633 3496 3658

 

Taula 5.2: Volum dels ferms en m3 de tots els eixos del projecte amb el Trazado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROGRAMA INROADS 

 

L’InRoads és un programa  que disposa de totes les aplicacions necessàries per dissenyar una obra lineal 

i que treballa sobre plataforma CAD, tant pot ser Microstation com AutoCad. En aquest cas s’ha utilitzat 

la versió InRoads XM v.08 del 16.02.09 sobre el programa AutoCad. 

 

6.1 Importació de les dades i creació del projecte 

 

El primer pas que s’ha realitzat és la creació d’un nou projecte de superfície des d’on s’han importat les 

capes que ens han interessat del plànol topogràfic en Autocad, un cop importades, el programa ha de 

triangular la superfície, pas imprescindible per començar a definir les alineacions. 

 

6.2 Creació de l’eix en planta 

 

El segon pas ha estat crear un nou projecte de geometria i s’ha indicat el nom que es vol donar a cada 

alineació, tant en planta com en alçat. S’han començat a definir els diferents eixos a partir de les 

coordenades inicials obtingudes del llistat d’alineacions del programa Trazado i s’han anat indicant els 

diferents paràmetres de les corbes flotants entre les alineacions fixes obtenint uns resultats iguals als del 

Trazado.  
 

 
Figura 6.1: Alineació en planta i definició de corbes amb Inroads 
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6.3 Creació de l’eix en alçat 

 

Un cop creat l’eix en planta s’han extret els perfils transversals i longitudinals del terreny. Aquest 

programa permet extreure el perfil longitudinal sense haver d’extreure prèviament el transversal,  ja que 

a l’hora de crear-lo no es basa en el perfil transversal sinó que es basa en la intersecció de totes les corbes 

de nivell i triangulacions amb l’eix en planta. 

 

Sobre el perfil longitudinal es definirà l’eix en alçat. De la mateixa manera que en l’eix en planta, per 

definir els eixos en alçat, s’ha partit de les cotes inicials obtingudes a partir del llistat d’alineacions del 

Trazado i seguidament s’han anat introduint les mateixes dades dels acords verticals i pendents, obtenint 

uns resultats com els del Trazado. 

 

6.4. Definició de la secció tipus 

 

Un cop creats els eixos en planta i alçat s’ha passat a definir les diferents seccions tipus del projecte. 

 

Per definir-les s’ha creat una plantilla per a cada secció tipus. S’han hagut de definir 16 plantilles 

diferents com per exemple trams de la variant amb una amplada de carril de 3.5m, 4.5m i 7m, seccions 

dels camins rurals sense cunetes i amb un sol carril de 4.5m, la rotonda formada per dos carrils de 4.5m 

però amb els vorals més estrets o els ramals en que la secció està formada per un únic carril de 3.5m, 

entre d’altres.  

 

Cada secció s’ha creat a partir de segments que es col·loquen segons una sèrie d’ordres que se’ls hi dona, 

com per exemple: a quina distancia vertical i horitzontal han d’estar d’un altre punt, el pendent que han 

de tenir, quin angle han de formar amb un altre segment o també quina entitat representaran (asfalt, 

vorals, base, cuneta, etc.).  

 

 
 

Figura 6.2: Exemple de la realització d’una secció tipus amb InRoads 
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6.5 Càlcul de la plataforma 

na secció tipus a una 

ltre es pot consultar i en el seu cas modificar els trams de transició entre seccions. 

 

 

Per al càlcul de la plataforma és necessari indicar al programa el PK inicial i final de l’alineació i a més a 

més els intervals en els quals hi haurà una secció tipus determinada. Al canviar d’u

a

 
Figura 6.3: Exemple de la trans ió entre seccions amb InRoads 

e la velocitat de circulació, o bé permet anar introduint manualment 

ls peralts de cada tram del traçat.  

es dades tenint en compte les lleis de peralts del 

rograma Trazado de manera que quedessin iguals.  

emple en el cas dels ramals el punts sobre el 

ual pivoten els segment coincideix amb la línia del voral. 

ra ja es pot procedir al càlcul de la superfície de la plataforma. 

 

ic

 

El següent pas consisteix en definir els peralts. El programa permet definir les lleis de peralts a partir 

d’unes taules que estan en funció d

e

 

En aquest cas, s’ha decidit introduir manualment l

p

 

És necessari indicar quin punt serà sobre el qual pivotaran els segments de la secció tipus, així com 

indicar fins a quin límit dret i esquerra de la secció tindrà efecte el pivotatge. En el cas de l’eix principal 

el punt sobre el qual pivotaran els segment coincideix amb l’eix de definició de la planta i del alçat, és a 

dir, l’eix de separació del sentit de circulació, però per ex

q

 

A

 
Figura 6.4: Exemple del visualitzador del càlcul de la plataforma amb InRoads 

 

6.6 Moviment de terres 

ulat aquests volums a partir de la fórmula de la secció mitja de la mateixa 

anera que amb el Trazado. 

 

 

El programa InRoads també ofereix la possibilitat de calcular els volums del moviment de terres i el 

volum dels ferms. S’han calc

m
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 RESULTATS VOLUMS m3 
 INROADS 
EIX D T Terresmunt erraplè a vegetal 
Llanars 6 1709,01 753,2 2698,05 
llanars2 1384,1 11,15 239,4 
cunyaE 1571,5 0 243,5 
cunyaS 113,4 347,7 83
cami1 769,2 0 109,9 
cami2 32,5 14,3 75 
rotondaA 1 1,282,775 5 66,5 
rotondaB 191,6 0 78,6 
rotonda1 147,05 0 118,8 
rotonda2 498,9 0 123,1 
rotonda3 120,75 0 40,9 
r1 14,025 0 16 
r2 28,175 0 12 
r3 62,675 0 18 
r4 67,475 0 17,9 
TOTAL 12127,435 1862,9 3971,05 

 
Taula 6.1: Volum de terres en m3 de tots els eixos del projecte amb l’InRoads 

 

O V LUM FERMS m3 
 INROADS 
EIX capa 1 c c c capa 2 apa 3 apa 4 apa5 
Llanars 446,9572 64 113 24 251,173 8,608 52,979 56,964
llanars2 35,6 52,48 93,68 2 202,72 05,52
cunyaE 29,7 43,11 78,03 1 175,5 83,6
cunyaS 1 3413,2 9,16 ,68 78 81,6
cami1 13,5 18,9 33 67,8 67,8
cami2 13,5 18,9 33 67,8 67,8
rotondaA 13,0442 18,512 33,488 72,28 75,14
rotondaB 15,051 21 3,36 8,64 77,84 80,92
rotonda1 20,208 29 51,6 111,4 116,4
rotonda2 20,208 29 51,6 111,4 116,4
rotonda3 9,2 12,8 22,4 48,6 51,2
r1 1,375 2,475 5,375 13,45 17,75
r2 0, 1,485 3,225 1825 8,07 0,65
r3 1,1 1,98 4,3 10,76 14,2
r4 1,1 1,98 4,3 10,76 14,2
TOTAL 634,5684 912,315 1625,926 3509,359 3660,144

 
Taula 6.2: Volum dels ferms en m3 de tots els eixos del projecte amb l’InRoads 

. COMPARACIONS 

a definició del traçat amb els dos programes es pot passar a comparar les principals 

iferències: 

ccionis un seguit d’arxius i si t’equivoques en la selecció d’algun s’ha de 

ornar a començar el procés.  

teriorment anar editant cada vèrtex indicar-li els radis i paràmetres de les corbes 

irculars i  de transició. 

nera 

genera un perfil longitudinal amb una densitat més g an de punts i més precís que l’altre programa.  

 

 

 

 

 

7

 

Finalitzada l

d

 

Pel que respecta als arxius que es creen durant el projecte, els dos programes generen més d’un arxiu per 

guardar els diferents tipus d’informació, però en el cas del Trazado en molta més quantitat, ja que 

necessita generar un arxiu diferent per a cada llei de cada eix arribant a obtenir una quantitat d’arxius 

enorme. Des del punt de vista de l’usuari té l’inconvenient que a l’hora de realitzar alguns càlculs amb el 

programa et demana que sele

t

 

En quant a la definició dels eixos en planta i en alçat amb els dos programes podem anar introduint les 

dades manualment d’una forma precisa o bé indicant-li gràficament a la pantalla del programa, però 

InRoads disposa d’una altre opció, que consisteix en introduir primer els vèrtexs que conformen la 

definició dels eixos i pos

c

 

Per a la creació dels perfils transversals i longitudinals del terreny si que hem trobat diferències entre els 

dos programes. Amb el Trazado necessites crear en primer lloc els perfils transversals del terreny i a 

partir de la cota interpolada en l’eix de cada perfil transversal, calcula el perfil longitudinal. Si es vol 

afegir algun punt més al perfil longitudinal s’ha d’indicar el PK d’aquest al programa, ja que per defecte 

només agafa la informació dels perfils transversals. En canvi l’InRoads permet crear el perfil 

longitudinal sense haver de crear primer els transversals. Això és degut a que al generar el perfil 

longitudinal no es basa en les dades dels perfils transversals sinó en les dades del MDT, com són les 

corbes de nivell, les triangulacions entre els punts del terreny i les línies de trencament, d’aquesta ma

r
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Figura 7.1: Comparació del càlcul dels perfils longitudinals 
 

En aquesta imatge es mostra un croquis dels punts que tindria en compte cada programa per calcular el 

perfil longitudinal. En color blau els punts del programa Trazado, que per defecte són els que 

correspondrien als perfils transversals calculats prèviament. I en color vermell es mostren els punts que 

tindria en compte el programa InRoads: corbes de nivell (línies grogues) i línies de triangulació (línies 

verdes).  

 

En la definició de la secció tipus també trobem diferències significatives. En el Trazado es defineix a 

partir d’uns paràmetres que s’han d’anar omplint numèricament. Des de l’amplada de la secció o el gruix 

del paquet de ferms fins al desmunt i terraplè. Es pot indicar a cada llei per separat el tram on serà 

efectiva o a partir del qual canviarà mitjançant els PK.  

 

Amb l’InRoads la secció tipus la crea l’usuari gràficament a partir d’uns segments que es van introduint 

un per un fins a formar la plantilla. Això implica que per cada variació de la secció tipus que hi hagi al 

projecte s’ha de dissenyar una nova plantilla i al final el número de plantilles és molt elevat.  

 

Una qüestió positiva que trobem de l’InRoads és que vas veient com progressa la definició de la secció 

tipus, ja que la vas dissenyant segment a segment, mentre que al Trazado no veus com queda fins que no 

has introduït tots els valors de les lleis. 

 

Pel que fa al càlcul del volum de terres els dos programes donen uns resultats semblants. 

 

 Comparació dels volums del moviment de terres

 Desmunt Terraplè Terra vegetal 

Diferència (m3) 18,30 6,64 7,6 
 

Taula 7.1: Comparació dels volums de terres 

 

Com es pot comprovar la diferència més alta la trobem en el volum del desmunt, amb 18,3 m3. 

 

El programa Trazado a primera vista és més intuïtiu perquè és més simple. No obstant quan s’aprèn a 

utilitzar l’InRoads es veu que aquest té moltes més opcions i és més còmode  de manejar. 

 

 A la finestra on es mostren els resultats gràfics del Trazado no és possible realitzar un “zoom” amb la 

roda del ratolí o moure el dibuix clicant en un punt i arrastrant. Cada cop que es vol realitzar una 

d’aquestes accions s’ha de clicar un botó del menú i indicar-li seguidament d’on a on es vol moure la 

imatge o quina àrea es vol augmentar, aquest procediment és molt incòmode per l’usuari ja que no pot 

visualitzar el resultat de l’acció fins que no s’ha dut a terme. Amb l’InRoads en canvi això no és un 

problema perquè treballa sobre el programa AutoCAD i es visualitza en temps real qualsevol modificació 

de la finestra. 
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8. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

8.1 Estudi de la zona 

 

A continuació s’especifica l’àmbit de l’estudi, així com les incidències de la realització de la variant en el 

medi i les seves mesures correctores. 

 

8.1.1 Situació geogràfica 

 

La situació geogràfica d’aquest estudi és la comarca del Ripollès, és una comarca de muntanya situada 

als Pirineus Orientals. El seu relleu és abrupte, ja que les roques pateixen condicions meteorològiques 

molt dures i està envoltada per  les diferents serres que li donen aquest relleu, des de la serra de Milany i 

Santa Magdalena, passant per la Serra Cavallera, serra de Montgrony i els Pirineus.  

 

Un altre agent que ha condicionat i condiciona el relleu comarcal ha estat l'aigua dels torrents i rius. Els 

rius que transcorren pel municipi de Llanars són el Ter i un dels seus afluents, la Ribera de Feitús. 

 

 8.1.2 Clima 

 

El clima és mediterrani de muntanya mitjana i d’alta muntanya, generalment humit a causa de les 

abundants precipitacions provocades per l’afluència dels vents de llevant. Els hiverns són freds i els 

estius són frescos.  

  

8.1.3 Flora i vegetació 

 

En quant a la flora i la vegetació, per la seva orografia de relleu contrastat i per la pluviositat 

considerable que presenta, permet que hi hagi una gran varietat de espècies vegetals. En la zona que es 

tracta, la vegetació predominant és la de l’estatge muntà, constituït per boscos d’arbres caducifolis com 

son els faigs i els roures, i boscos de pi roig i pi negre; vorejant el rius trobem verns, salzes blancs i 

bogues. La flora que predomina és el lloret, l’herba fetgera, la maduixera, la viola boscana i l’el·lèbor 

verd, formant el sotabosc de les pinedes el neret i en zones de prats la genciana groga. 

 

 

 

8.1.4 Fauna 

 

La fauna més típica que es troba al municipi i rodalies, són els senglars als sotaboscs de les fagedes, com 

a mamífer predominant, d’aus es poden trobar tant pit-roigs com merles. La salamandra, la granota roja i 

el tritó pirinenc són amfibis que només habiten en aigües netes de contaminació. 

 

8.2 Zona afectada 

 

La zona afectada es troba dins el terme municipal de Llanars en la seva totalitat. Durant el transcurs de la 

variant pràcticament tot el terreny que trobem són camps de pastura, així que exceptuant els marges dels 

rius on es construiran  els ponts no hi haurà una gran desforestació. També es creua en tres ocasions el 

riu.  

 
Figura 8.1: Zona més afectada pel transcurs de la variant 

 

8.3 Impactes ambientals 

 

L’impacte ambiental que s’ha previst vol ser el mínim possible però en tota obra hi ha alguna incidència 

ambiental, en aquest cas les principals accions del projecte amb incidència ambiental són les que 

s’anomenen a continuació: 
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 Impacte sobre la vegetació i l’aigua 

o Desforestació. 

o Possible runa als rius. 

 Impacte sobre la fauna 

o Variació de l’hàbitat de diferents espècies. 

 Impacte visual 

o Moviment i transport de terres. 

o Emmagatzematge provisional de terres pel seu us posterior.  

o Construcció de les estructures. 

o Ubicació d’instal·lacions i maquinària de l’obra. 

 Impacte acústic 

 Impacte atmosfèric  

 

8.4 Mesures correctores 

 

Les mesures correctores  que s’han estimat convenients són les descrites a continuació: 

 

La vegetació de la zona afectada no és gaire abundant degut al que s’ha esmentat anteriorment sobre que 

en la seva major part són camps; la desaparició d’aquesta no suposarà cap problema per la fauna ja que 

és la mateixa que la que es troba als voltants. Com a solució es preveu una revegetació de la zona amb la 

flora i vegetació típica del municipi.  

 

S’evitarà l’abocament de qualsevol tipus de runa o residu generat per l’obra als rius. 

 

En quant a la fauna, no suposarà un gran problema ja que els habitats contigus són els mateixos que els 

de la zona de la variant. 

 

S’ha intentat reduir l’impacte visual a l’hora de dissenyar les rasants intentant que estiguessin en la 

mesura de lo possible al nivell del terreny per així no haver de construir grans talussos i deixar el relleu 

del terreny el mes semblant possible. En els talussos que s’hagin generat degut a la construcció de l’obra 

es proposa la revegetació per assegurar la seva estabilitat i evitar l’erosió. A més a més també seria 

convenient realitzar una revegetació de l’interior de la rotonda i de les zones interiors de l’enllaç en T. 

Amb el volum de terra generat s’habilitarà  una zona propera en la qual sigui possible deixar la terra 

extreta per a la seva posterior reutilització, així com la terra vegetal que s’utilitzarà posteriorment per a la 

revegetació. La zona on es deixi aquesta terra ha d’estar en regla i s’haurà de disposar dels permisos 

necessaris.  

 

Pel que respecta a les estructures, s’han creat tres ponts per no interrompre el curs dels rius, aquests 

generen un impacte visual notable, però es preveu que passin desapercebuts el màxim possible. Així 

doncs s’adequaran segons la normativa del municipi, d’aquesta manera els ponts tindran uns acabats 

exteriors de pedra vista i s’intentarà que l’alçada sigui la menor possible de manera que no limiti el camp 

visual. 

 

S’haurà d’establir un espai per deixar la maquinària i la resta d’instal·lacions auxiliars que són 

necessàries per a la realització de l’obra.  

 

Durant l’execució de l’obra es generaran una sèrie de sorolls inevitables com en qualsevol obra però no 

es creu que representi cap problema ni pels habitants del poble ni per la fauna. Però s’intentarà que els 

treballs que generin un soroll elevat només es facin durant el dia. També dir que aquest problema 

s’acabarà quan l’obra hagi finalitzat. 

 

Quan parlem d’impacte atmosfèric ens referim a la pols que aixecarà la maquinària de l’obra, així com 

els gasos dels tubs d’escapament. Una mesura per evitar aquest impacte pot ser humitejar la zona on 

s’hagi de realitzar algun treball que aixequi pols, ja que les partícules d’aigua capturen la pols de l’aire i 

la precipiten al terra sense arribar a enfangar el terreny. 
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9. CONCLUSIONS 

 

Considerem que els objectius que vam establir a l’inici del projecte els hem assolit, tant en la creació del 

plànol topogràfic com en la definició del traçat de la variant, el qual compleix la normativa vigent i resol 

els problemes esmentats a l’inici del treball, com és evitar que la carretera faci de barrera entre les dos 

parts del poble, guanyi en tranquil·litat i permeti creuar-lo amb més rapidesa. 

 

Després d’haver realitzat aquest projecte i haver aprofundit en la normativa, tenim una idea més clara de 

totes les normes que s’han de complir a l’hora de dissenyar una carretera.  

 

Respecte als dos programes els resultats finals obtinguts en el càlcul del moviment de terres pensem que 

són semblants i coherents ja que varien com a màxim en 18,3 m en el càlcul del volum del desmunt i en 

el volum de terra vegetal i terraplè nomes hi ha una diferència 7,6 i 6.64m3 respectivament. 

 

La nostra valoració personal d’aquest projecte és positiva.  

 

Hem après el funcionament de dos programes els quals ens eren desconeguts. 

 

Pensem que el programa Trazado és un programa senzill i que s’aprèn a utilitzar més fàcilment que 

l’InRoads,  no obstant quan es porta un temps treballant amb els dos programes hom se’n pot adonar que 

l’InRoads té unes opcions molt més avançades i a la llarga resulta molt més eficient. 

 

Al principi pensàvem que el disseny de la carretera seria més simple en quant a normativa, però hem vist 

que és molt complexa. 

 

Així com al Trazado vam  tenir més ajuda en quant a manuals a l’hora d’aprendre el seu funcionament, 

en l’InRoads ens va costar més temps degut a la falta d’informació sobre el programa. Però finalment 

creiem que hem assolit un nivell de domini dels programes satisfactori i que ens pot servir en un futur 

professional, ja que són dos programes que actualment s’utilitzen al món laboral i també esmentar que, 

ens pot permetre aprendre el funcionament d’un nou programa de traçat amb més facilitat que una 

persona que no coneix cap programa d’aquests tipus.  
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