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ESTUDI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA PER CAMINS RURALS A LA 

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS 
 

2.1 FERMS I PAVIMENTS 
  
2.1.1 CAMINS QUE NO ES TROBEN ASFALTATS 
 
 El primer punt a analitzar serà la solució per als camins que no es troben 
asfaltats, és a dir, camins rurals en el seu estat natural. Aquests representen gairebé la 
totalitat de cadascun dels itineraris, ja que només algun tram aïllat es troba asfaltat. 
 
 El més habitual pel que fa a ferms i paviments és per a situacions en les quals el 
trànsit diari de vehicles pesats per sentit sigui d’un mínim de 50; així doncs 
necessitarem utilitzar un manual d’aplicació per al que s’anomenen vies de baixa 
intensitat. Segons aquest manual, es consideraran exclosos, a causa del tipus de vehicles 
que hi circulen:  
 

 Les pistes mineres de les curtes explotacions mineres a cel obert. 
 Els carrers i tot tipus de vies en l’interior de poblacions o d’urbanitzacions 
residencials. 

 
Així doncs, per al nostre cas en particular, per no tractar-se de cap dels dos casos 

anteriors, podrem utilitzar el Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja 
intensidad de tráfico (1991). 

 
Per al corresponent estudi, diferenciarem les següents parts: 
 
2.1.1.1 PERÍODE DE PROJECTE 
 

El període de projecte pot definir-se com el lapse de temps durant el qual 
s’espera que els deterioraments produïts pel trànsit en el ferm que es projecta no arribin 
a un nivell incompatible amb la funcionalitat de la via. 

 
Per tal de que un ferm pugui arribar al període de projecte amb un nivell de 

funcionalitat acceptable cal que durant aquest temps s’hagin dut a terme unes mínimes 
tasques de conservació (ho considerarem més endavant), ja que en el cas de no realitzar-
se, la degradació del ferm al final del període de projecte és irreversible, el que suposa 
l’amortització total del patrimoni creat en el moment de la construcció. Aquesta situació 
no és desitjable ni des del punt de vista tècnic ni des de l’econòmic (també considerat 
més endavant). Hem de tenir en compte també que el ferm conservarà un valor residual, 
lligat directament a la inversió inicial i a la conservació realitzada. 

 
Considerarem doncs, per al cas que ens ocupa (vies de baixa intensitat), un 

període de projecte corresponent de 10 anys. 
 
2.1.1.2 TIPUS DE VIES 
 

A causa de la diversitat que podem trobar de vies de baixa intensitat i per tal de 
poder establir la categoria de trànsit pesat com un dels factors de dimensionament dels 
ferms, considerarem tres grans grups: 
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 Vies d’ús general 
 Vies d’ús reservat 
 Vies agrícoles i forestals 

 
 El nostre cas serà doncs el tercer, i és necessari destacar-ne: que seran les vies 

que s’han creat per a donar sortida als productes d’explotacions agrícoles o forestals, 
encara que poden donar servei a nuclis de població tot i que ho fan com una alternativa 
a altres vies i que aquest no és el seu ús predominant; haurem de distingir entre les que 
serveixen a explotacions intensives o les que siguin per a agricultura extensiva o forestal 
i al mateix temps necessitarem establir un segon nivell de classificació en funció de si es 
tracta d’una via principal o secundària. 
 
2.1.1.3 CATEGORIES DE TRÀNSIT 
 
 En determinats casos, no resulta senzill estimar el nombre de vehicles pesats 
diaris que s’esperen. És per aquesta raó que es necessita un criteri per a establir les 
categories de trànsit. A partir de la Figura 2.1, s’estableixen les categories del trànsit en 
funció del tipus i ús de la via, d’acord amb la classificació presentada en el punt 
anterior. 

 
Figura 2.1: Categories de trànsit segons el tipus de via i el seu ús 

Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 
 
 És per això que la nostra situació és d’una via agrícola i forestal, amb una 
agricultura extensiva (el Penedès destaca per una agricultura de vinyes que tendeix a 
obtenir un volum de producció més alt incorporant terrenys nous al conreu sense 
augmentar el rendiment del sòl) i vies forestals del tipus secundàries, a les quals 
correspon una categoria de trànsit del tipus T45. 
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 Ara, tenint en compte la classificació que acabem de veure, deixarem clares les 
diferències existents entre les cinc categories en funció del nombre diari de vehicles 
pesats per sentit en el moment de la posada de servei a partir de la Figura 2.2: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2: IMD de les vies segons la seva categoria 
Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 

 
 Per a la nostra situació concreta, obtenim per tant un nombre diari de vehicles 
pesats per sentit en el moment de la posada en servei que es troba entre 0 i 1. 
 
 I ja només hauríem de diferenciar, doncs, el que es considera com a vehicles del 
tipus pesats, que fàcilment reconeixerem amb l’ajuda de la Figura 2.3: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3: Classes de vehicles pesats 
Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 
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2.1.1.4 ESPLANADA 
 

Per a vies de baixa intensitat de trànsit, els sòls per a les explanades hauran de 
ser, excepte en alguns casos, els sòls que es troben a la mateixa traça. Els costos totals 
d’aquestes infraestructures no justifiquen transports de sòls més de 5 Km i en ocasions 
fins i tot aquesta distància és excessiva. En definitiva, s’ha de partir del màxim 
aprofitament dels materials locals. És per això que en aquests casos es poden arribar a 
admetre qualitats de la esplanada inferiors a les exigibles en carreteres més importants. 
Nosaltres, tot seguint aquestes pautes, no realitzarem actuacions respecte a l’esplanada i 
mantindrem el terreny que existeixi en cadascun dels casos.  
 

Un dels aspectes d’estudi serà una anàlisi general sobre els sòls que conformen 
cadascun dels itineraris i que són els que serviran d’esplanada. Per falta de recursos 
econòmics, no analitzarem les característiques d’aquestes mostres de sòl ja que és un 
cost que s’ha de realitzar en un laboratori i que correria a càrrec de l’empresa 
contractant.  

 
Tot i això, les diferents característiques a analitzar per al cas del terreny que 

conforma l’esplanada són les següents: 
 

 Característiques dels sòls 
 

Les dues característiques fonamentals a considerar són la granulometria i 
la plasticitat. Així doncs, són sempre indispensables la realització d’anàlisis 
granulomètrics i la determinació dels límits de consistència (límits d’Atterberg). 
En referència a aquests últims, seria necessari conèixer el límit plàstic (LP), el 
límit líquid (LL) i també l’índex de plasticitat ( IP= LL –LP). 
 

Una altra característica important a realitzar des del punt de vista de la 
seva utilització en la construcció de camins és l’anàlisi de la humitat natural del 
sòl. 
 

La resistència d’un sòl es troba en funció del grau de compactació o 
densificació al qual s’hagi arribat. Al mateix temps, la densitat a la qual es pot 
arribar ve en funció de la naturalesa del sòl, de l’energia comunicada durant el 
procés de compactació i la humitat a la qual s’ha realitzat aquest procés. La 
relació entre aquestes variables s’ha d’establir en assajos normalitzats de 
compactació en laboratori (Assajos Proctor). Per tal de mesurar la resistència 
d’un sòl davant de diversos tipus d’esforços, mirem la capacitat de suport o 
resistència a la deformació sota l’acció d’una càrrega. 

 
Per avaluar les citades característiques, les accions a realitzar serien les següents: 
 

 Classificacions dels sòls 
 

Els sistemes de classificació més utilitzats són els de la AASHTO i el de 
la ASTM (creat a partir de l’antiga classificació de Casagrande) i el PG-3 
(d’aplicació a l’Estat Espanyol). 
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 Avaluació de la capacitat de suport 
 

El dimensionament dels ferms exigeix l’avaluació de la capacitat de suport de la 
explanada. I sempre que puguem buscarem de manera directa la capacitat de suport, 
i ho realitzarem a partir de dos camins establerts: 

 
� Mesurar quina capacitat de suport ha assolit una esplanada ja conformada 

utilitzant els assajos càrrega amb placa que consisteix a aplicar una 
càrrega sobre el terreny a través d’una placa circular; obtindrem el mòdul 
de compressibilitat multiplicant el mòdul de reacció pel diàmetre de la 
placa i classificarem l’esplanada mitjançant la Figura 2.4: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 2.4: Qualitat de l’esplanada segons el seu mòdul de compressibilitat 
Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 

 
� Establir al laboratori un índex del sòl que quantifiqui la capacitat de 

suport conformada amb aquest si es col·loca amb unes determinades 
condicions. L’índex més utilitzat és el CBR que s’obté a partir de la 
penetració amb un element cilíndric d’una mostra de sòl compactada i 
saturada. Amb l’ajuda de la Figura 2.5 classifiquem l’esplanada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5: Qualitat de l’esplanada segons el seu índex CBR 
Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 
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A partir de les dades que s’acaben de citar, hauríem de realitzar la següent classificació: 
 

 Classificació dels sòls per a la formació d’esplanades 
 

Essent la capacitat de suport de la esplanada un factor fonamental per al 
comportament estructural del ferm, necessitem classificar els sòls que poden formar 
una esplanada a fi de que les categories que s’estableixin puguin ser utilitzades com 
a entrada en els mètodes de dimensionament. Així doncs es diferencien quatre 
categories de sòls en funció del seu CBR: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6: Categoria de sòl segons el seu índex CBR 
Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 

 
Això no vol dir que només limitem la categoria de sòl al càlcul del seu 

CBR, ja que s’ha establert una relació numèrica directa d’origen empíric entre 
aquest i el mòdul de compressibilitat, que respon a la següent equació: 

 
65.02 ·65)1·( CBRvE =−  

 
On E serà el mòdul de compressibilitat en kp/cm2 i v  és el coeficient de 

Poisson del sòl. 
 

Aleshores, pel que fa a la classificació que en farem nosaltres, per tractar-
se d’un Estudi i no disposar dels suficients recursos tecnològics i econòmics per 
a poder realitzar un estudi exhaustiu dels paràmetres que s’han indicat, i a més a 
més tenint en compte la seva més que possible variació en cada ruta i també dins 
d’aquestes a causa de la seva àmplia extensió, el que faríem en cas que es 
plantegés realitzar-se un Projecte Constructiu és que el contractista (tal i com ja 
hem comentat abans) hauria de contractar un laboratori que realitzés aquest tipus 
d’anàlisis i així poder-ne obtenir els corresponents paràmetres de manera exacta. 
Però per al cas que ens ocupa, el que farem serà dimensionar l’esplanada per al 
pitjor dels casos i aplicar-ho per a totes les rutes encara que la capacitat portant 
que hi trobem sigui major de la que estem considerant. És per això que la 
categoria del sòl a considerar serà un S0. 
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2.1.1.5 CÀTALEG DE FERMS I PAVIMENTS 
 
 El Manual recull un catàleg de ferms i paviments per a diferents combinacions 
de categoria de trànsit i de sòls per a la formació d’esplanades. D’acord amb l’objectiu 
del Manual, el catàleg només recull seccions per a un període de projecte de 10 anys.  
 

 Estructura del ferm 
 

El catàleg està format per cinc quadres, un per a cada categoria de trànsit. 
A cada quadre es defineixen una sèrie de seccions, indicant-ne per a cadascuna 
l’espessor i la naturalesa pel que fa al paviment, a la base i a la subbase en el cas 
que n’hi hagi. 

 
Cada secció es denomina per un número de quatre xifres: les dues 

primeres corresponen a la categoria de trànsit, la tercera a la categoria del sòl per 
a la formació d’esplanades i la quarta és l’ordinal dins de la fitxa. 

 
Per a la classificació concreta del nostre cas, hem establert anteriorment 

una categoria de trànsit T45 i considerem per a totes les rutes (tal i com hem 
indicat en l’apartat anterior) una categoria de sòl S0. I obtenim per tant les 
seccions estructurals de la Figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7: Catàleg de ferms i paviments 

Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 
 
Amb la seva corresponent llegenda (Figura 2.8). 

 

 
Figura 2.8: Llegenda del catàleg de ferms i paviments 

Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 
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Les solucions 4503 i 4504 les descartem per tenir un preu excessivament elevat 
ja que busquem una solució que sigui resistent i alhora econòmica.  
 
 Pel que fa a les altres dues solucions, podem dir que totes dues són adequades 
per a la situació del nostre estudi, així que seria indiferent per a la solució que 
adoptéssim. Tot i així com que ens hem de decidir per una, agafarem la primera de les 
opcions (la 4501), ja que com que està formada per dues capes granulars utilitzarem el 
mateix tipus de maquinària per a la corresponent posada en obra de cadascuna de les 
capes, la qual cosa no succeiria si adoptéssim la solució 4502, ja que tenim una zahorra 
natural i un sòl estabilitzat amb calç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Els espessors mínims estan donats en centímetres 

 
Figura 2.9: Solució adoptada com a ferm 

Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 
 
 La nostra solució estarà formada, doncs, per una zahorra natural (ZN) de 20 cm 
que fa de capa base, una zahorra artificial (ZA) de 15 cm que fa de capa intermèdia i 
finalment un reg amb graveta bicapa ( DTS) com a tractament superficial amb graveta 
que farà de capa de rodolament. 
 

 Característiques superficials 
 

La seguretat i la comoditat no depenen directament de quina sigui l’estructura 
del ferm, ni de si aquest és més o menys resistent. Sinó que vénen donades per la 
geometria de la via i l’estat de la superfície del paviment, així doncs s’acostuma a parlar 
de característiques superficials per a referir-se a les que determinen la seguretat i la 
comoditat de la circulació. La seguretat ve directament determinada per la resistència al 
lliscament de la superfície i la comoditat ve donada per les irregularitats superficials i 
pel soroll provocat pel contacte entre un neumàtic i el paviment. 

 
Per a la nostra solució triada (4501), podem veure’n les característiques més 

destacades a la Figura 2.10. 
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Figura 2.10: resum de les característiques superficials 

Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 
 

Per tant com que tenim un reg amb graveta bicapa (DTS) com a capa de 
rodolament, resulta que el nivell del soroll de contacte neumàtic/paviment pot arribar a 
ser elevat (la qual cosa pot produir una circulació incòmoda), ens trobarem també que 
l’evolució de la regularitat superficial sigui pitjor que en els altres casos (la qual cosa 
farà que la comoditat disminueixi) i pel que fa a la resistència al lliscament, és molt 
elevada en tot moment sempre que s’utilitzin àrids no pulimentables ( així doncs la 
seguretat serà elevada). 
 

 Regs que caldrà col·locar 
 

Col·locarem un reg d’emprimació entre la capa granular (zahorra artificial) i el 
tractament  superficial amb graveta bicapa (DTS), és a dir entre la capa 
intermèdia i la de rodolament. 

 
2.1.1.6 MATERIALS BÀSICS 
 

 Àrids 
 

Normalment s’obtenen de formacions naturals: pedreres o jaciments 
granulars. Les característiques dels àrids que els fan adequats per al seu ús en 
ferms depenen fonamentalment de la naturalesa mineralògica del material del 
qual procedeixen. 
 
 La utilització de cada tipus d’àrid depèn fonamentalment de la 
disponibilitat de materials en les zones relativament pròximes, en el nostre cas 
pel que fa al tractament superficial, demanarem un àrid del tipus granític, ja que 
ens interessa sobretot que la mida de l’àrid sigui gran i que no sigui 
pulimentable, és per aquesta raó que triem aquest tipus d’àrid que obtindrem de 
la Cantera Berta (Sant Cugat), que és una de les que ens pot proporcionar àrids 
d’aquest tipus. 

 
I pel que fa als àrids a utilitzar per a les zahorres (com a material de tipus 

granular que és), agafarem un àrid del tipus calcari, que podem obtenir de la 
Cantera Foj (Vallirana), ja que com que no els utilitzem per a la capa de 
rodolament, podem utilitzar uns àrids que siguin pulimentables. 
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 Per a la seva utilització en les capes d’un ferm, els àrids han d’estar 
classificats per mides, de forma que es pugui composar amb facilitat la 
granulometria desitjada. No han de ser degradables ni produir reaccions 
indesitjables amb els lligants amb els que es puguin utilitzar. Han de ser 
resistents al desgast i, en general, però especialment per a algunes aplicacions, 
han d’estar el més nets possibles, i no s’ha d’admetre en cap cas la seva 
contaminació per substàncies orgàniques. 
 

� Tipologia 
 
Primer de tot es poden classificar pel seu origen: àrids artificials 
(subproductes) i naturals (procedents de jaciments o pedreres). Dins dels 
àrids naturals i des d’un punt de vista pràctic, es pot distingir a l’Estat 
Espanyol entre els següents tipus: 
 
- Àrids calcaris 
- Graves i sorres silícies 
- Tercer grup que engloba una sèrie de materials com basalts, quarsita, 
granit, ofites,etc. 

 
D’aquests, com ja hem indicat abans, per al tractament superficial 
triarem els del tipus granítics, ja que ens interessa sobretot per la mida de 
l’àrid i sobretot perquè no és pulimentable i per a les capes granulars un 
àrid calcari, perquè no ens cal que aquest sigui pulimentable. 

 
� Assajos 
 

Els principals assajos d’àrids són els que serveixen per avaluar la seva 
resistència al desgast i que siguin nets. Per al primer cas s’utilitza l’assaig 
de Los Angeles. Per al segon dels casos, són diversos els assajos que 
podem utilitzar: els límits d’Atterberg per mesurar la plasticitat dels fins, 
l’assaig d’equivalent de sorra per avaluar que siguin nets. 
 
A més a més, s’ha de determinar l’índex de lajas de les partícules 
gruixudes, així com la quantitat que tenen dues o més cares de fractura. 
També és necessari per als àrids que s’hagin d’utilitzar en capes de 
rodolament, conèixer el seu coeficient al poliment accelerat (CPA). 
 
Finalment, tant per als àrids gruixuts com per als fins, s’ha d’avaluar la 
seva adhesivitat amb els lligants hidrocarbonats que utilitzem. I per a 
àrids utilitzats en regs amb graveta s’utilitza un assaig específic: el de la 
placa Vialit. 
 
Aquesta sèrie d’assajos que necessitem per caracteritzar aquests àrids es 
duran a terme al corresponent laboratori en el cas de realitzar-se un 
projecte constructiu i seran a càrrec de la empresa contractista, ja que en 
aquest cas sí que és necessari realitzar aquest tipus d’anàlisis sobre les 
dites característiques, per tal que els àrids siguin adequats i que es 
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compleixin tots els requisits. Aquests costos s’inclourien dins de l’apartat 
que correspon a Control i Qualitat de Garantia. 

 
 Lligants hidrocarbonats 

 
Són substàncies aglomerants de caràcter termoplàstic, amb bona 

adhesivitat amb els àrids i que estan formades per mescles complexes 
d’hidrocarburs. 

 
Hi ha diversos tipus de lligants hidrocarbonats, però el nostre interès 

només es centrarà en els que haurem d’utilitzar per a la nostra solució, que seran 
per al reg d’emprimació i el reg amb graveta bicapa, així doncs només 
utilitzarem emulsions bituminoses, ja que són els lligants hidrocarbonats per 
excel·lència en vies de baixa intensitat de trànsit. La següent taula il·lustra de 
manera clara les emulsions bituminoses a utilitzar: 

 
APLICACIONS TIPUS D’EMULSIÓ 

Regs d’emprimació EAI, ECI, EAL-1, ECL-1 
Regs amb graveta EAR-1, EAR-2, ECR-1, ECR-2, ECR-3 
 

Les emulsions bituminoses són lligants hidrcarbonats que s’obtenen 
dispersant coloïdalment betum asfàltic en aigua. Per tal que la dispersió sigui 
estable s’utilitzaran substàncies (emulgents) que doten l’emulsió d’un caràcter 
polar, podent aleshores diferenciar entre emulsions aniòniques (EA) i 
catiòniques (EC). I per poder complir el seu objectiu final d’aglomerant, s’ha de 
produir la separació de l’aigua i el betum, aquest procés es denomina ruptura, i 
segons la seva velocitat tenim ruptura ràpida (EAR, ECR), mitjana (EAM, 
ECM), i lenta (EAL, ECL). 

 
Així doncs, el tipus de lligant a utilitzar per al reg d’emprimació serà un 

ECI, ja que conté fludificat i és una solució que s’acostuma a posar en cas de 
tenir una zahorra. 

 
Per al cas del reg amb graveta, utilitzarem un ECR ja que és una emulsió 

que ajuda a no tenir problemes d’adhesivitat i que per combinar-la és la millor 
opció si tenim un àrid granític, com és el cas. I entre ECR-1, ECR-2, i ECR-3 el 
nombre és el que ens indica si la dotació serà més o menys gran (com més alt 
sigui el nombre, més dotació hi haurà) i segons els catàlegs específics per a 
carreteres, els Tractaments Superficials exigeixen un mínim de dotació de 2 o de 
3. Però, com que no volem una gran quantitat de lligant ja que és un derivat del 
petroli que en certa manera és de tots els elements que formen l’estructura del 
ferm el més artificial i que en gran quantitat podria provocar un cert impacte 
visual que no volem, triarem per tant un ECR-2. 

  
� Assajos 

 
Per a les emulsions bituminoses es realitzen assajos de viscositat 

relativa i assajos de destil·lació per a conèixer les proporcions dels 
diferents components. També es poden realitzar assajos específics per 
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analitzar la seva polaritat, la seva estabilitat a mig termini, la velocitat de 
ruptura,etc. 

 
En aquest cas, com que el lligant és un producte que es compra 

directament a una empresa, aquesta ja l’ha de garantir de manera 
obligatòria amb els assajos esmentats, els quals ja hi van inclosos. És per 
això que no s’haurà de considerar com a Control de Qualitat i Garantia a 
realitzar. 

 
2.1.1.7  UNITATS D’OBRA 
 

 Capes Granulars 
 

Les capes granulars són les capes del ferm que estan composades 
exclusivament per àrids. Per tant, estem parlant d’unitats d’obra que estan 
determinades quasi exclusivament pel fregament intern dels àrids, i fins i tot hi 
pot haver una component de cohesió proporcionada pels fins plàstics dels àrids. 

 
Per tal que es pugui mobilitzar de manera efectiva el fregament intern 

dels àrids, és convenient que una certa proporció d’aquest estigui formada per 
partícules anguloses (fracturades). 

 
Per altra banda, la presència d’una proporció apreciable de fins plàstic en 

contacte amb aigua, provoca una disminució del fregament intern produint una 
situació desastrosa per a la capa. 

 
� Tipologia 
 

Les zahorres són capes granulars formades per àrids de granulometria 
contínua. Podem distingir-ne: 
  
- Zahorres naturals: formades per àrids de jaciments granulars. 
- Zahorres artificials: en la seva composició, almenys la meitat de les 
partícules han de ser fractuarades (procedents de pedrera o del 
matxuqueig d’àrids rodats). 
 
Les zahorres, incloses les naturals, s’han d’ajustar a uns determinats 
fusos granulomètrics i estar formades per uns àrids que satisfacin unes 
certes exigències de qualitat: coeficient de Los Angeles, equivalent de 
sorra i plasticitat. 
 
La designació del tipus de zahorra es fa en funció de la mida màxima 
nominal, que es defineix com l’obertura del primer tamís que reté més 
d’un deu per cent en massa. 

 
� Projecte i dosificació 
 

Per al cas de les zahorres naturals, utilitzarem sempre que sigui possible 
els fusos granulomètrics ZN (25) i ZN (20) ja que la utilització de mides 
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d’àrids reduïts disminueix  les segregacions per a la manipulació de les 
zahorres. Per la mateixa raó, per a les zahorres artificials s’aconsella del 
fus ZA (25) al ZA(40).  
 
La tria del fus per a la zahorra serà indiferent, tot i que sobretot cal dir 
que anirà determinat per la mida de l’àrid que obtinguem; tot i que pel 
que s’ha vist en altres projectes de carrils bicicleta actualment construïts, 
s’acostuma a utilitzar el fus 25 per a ambdós casos, tot i que repetim que 
qualssevol de les opcions és suficientment bona. 
 
Per encaixar les zahorres artificials s’han de mesclar almenys dues 
fraccions classificades d’àrid i desitjablement, tres. 

 
� Execució 
 

Primer de tot haurem d’estendre, operació que se sol realitzar amb una 
motoanivelladora, tot i que si és possible, resulta molt millor utilitzar una 
màquina estenedora. El principal perill seran les possibles segregacions 
que es puguin produir. 
 
Aleshores haurem de procedir a la compactació, s’haurà de proporcionar 
al material una certa humitat que li permeti arribar al valor de la màxima 
densitat segons l’energia de compactació a utilitzar. 
 
Els trens de compactació hauran d’estar formats per corrons vibratoris o 
per compactadores mixtes. 
 

 EGOS 
 

Són tots aquells tractaments superficials que consisteixen en l’extensió, 
en una o diverses dotacions de lligant hidrocarbonat, de vegades combinat amb 
l’extensió de gravetes sobre aquestes (com en el nostre cas). 

 
Haurem de distingir entre dos regs fonamentalment i dins d’aquests 

triarem els que a nosaltres ens interessen: 
 

� Regs sense graveta: on ens centrarem en els regs d’emprimació. 
 
- Materials 
 
Com ja hem comentat a l’apartat de materials, els lligants hidrocarbonats que 
s’utilitzen en regs són avui dia, en quasi tots els casos, emulsions 
bituminoses. Els àrids han de tenir una granulometria uniforme i han de ser 
de matxuqueig, nets, amb bona forma i resistents al desgast. 
 
- Dotació 
 
La dotació per a un reg d’emprimació mínim s’aconsella que sigui de 1000 
g/m2. 
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- Execució 
 
Pel que fa a la seva execució, s’utilitza sobretot la rampa regadora ja que 
l’absorció de la superfície a emprimar pot variar sensiblement. 

 
 

� Regs amb graveta: on ens centrarem en regs bicapa o dobles 
tractaments superficials (DTS). 

 
- Materials 
 
Les característiques dels materials descrites per a regs d’emprimació són 
exactament les mateixes que per al reg bicapa, tot i que en aquests es sol 
establir una certa discontinuïtat entre les mides de graveta utilitzada a la 
segona aplicació respecte al que utilitzem a la primera; és a dir que la dotació 
és menor a la segona aplicació. 
 
- Dotació 
 
La dotació es pot calcular de manera que serveixi com a orientació i que es 
pugui variar en funció dels paràmetres que haguem de considerar respon a: 
 

2/)( dD +    l/m2 
 
On D i d són les mides màximes i mínimes (en mm), respectivament, de la 
graveta utilitzada. 
 
- Execució 
 
I ja per últim, per a la seva execució només s’utilitza el reg amb rampa. Fins 
i tot en determinats casos s’utilitza la cisterna amb doble rampa 
distribuïdora. En el procediment d’extensió de les gravetes s’ha de garantir 
també la màxima homogeneïtat. Haurem de recórrer a estenedores, que 
poden ser de diferents tipus: de comporta acoblada a la caixa del camió, amb 
tremuja (“tolva”) empentada pel camió o autopropulsada. 
 
Per als regs del tipus bicapa, abans d’estendre la segona aplicació de lligant 
s’aconsella fer algunes passades amb la compactadora; després de la segona 
aplicació de la graveta la farem mitjançant compactadores de neumàtics 
d’altra pressió. És important destacar-ne la importància de deixar que 
transcorri el menor temps possible entre les diferents fases d’execució. 
 

 
 
 



  CAPÍTOL 2: PROPOSTES 

 - 42 – 
ESTUDI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA PER CAMINS RURALS A LA 

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11: Distribució gràfica d’un tractament bicapa 
Font: Apunts de l’assignatura Camins i Ferrocarrils 

 
 Mescles bituminoses 

 
El primer aspecte a tenir en compte és que aquesta unitat d’obra no és del 

tipus estructural, sinó que només l’utilitzem per al cas d’accions de conservació 
extraordinàries (vistes més endavant). 

 
Dit això, comentem que les mescles bituminoses consisteixen en una 

combinació d’àrids i d’un lligant hidrocarbonat de manera que totes les 
partícules queden recobertes de manera contínua i homogènia. 

 
� Tipologia 
 
Existeixen dues grans famílies de mescles bituminoses: les mescles en 
calent, fabricades amb betums de penetració, i les mescles en fred, 
elaborades a partir d’emulsions bituminoses. Nosaltres utilitzarem aquestes 
últimes per a realitzar les comentades activitats de conservació 
extraordinàries. 
 
La Direcció General de Carreteres té normalitzada les mescles obertes en 
fred com a AF. Nosaltres utilitzarem una mescla bituminosa en fred de 
composició oberta del tipus AF-12 amb àrid granític i emulsió bituminosa. 

 
� Materials que la constitueixen 
 
Els àrids han de ser nets, durs i amb una certa proporció de partícules 
fracturades, amb el propòsit d’aconseguir un esquelet mineral resistent. A 
més a més s’ha d’exigir que el filler o fracció mineral que passa pel tamís 
0,080 mm tingui determinades característiques fines i d’afinitat per al lligant 
bituminós. 
 
Per a les mescles obertes en fred, s’utilitzen emulsions de ruptura mitjana 
(EAM, ECM) i, tal com hem fet abans, per tal de no tenir problemes 
d’adhesivitat agafarem la ECM. 
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� Execució 
 
Les mescles bituminoses es fabriquen en central. Per al cas de les mescles en 
fred, es tracta de centrals contínues, relativament senzilles i que s’assemblen 
molt a les que s’utilitzen per a fabricar les graves tractades. 
  
Les mescles obertes en fred es poden acumular durant dies i fins i tot 
setmanes. Això és possible pel fet que les emulsions utilitzades per a la seva 
fabricació tenen un contingut apreciable de fluïdificat que, en grans 
acumulacions, tarda molt a evaporar-se. 
 
Un cop transportem la mescla a la zona d’extensió, aquesta s’ha de realitzar 
amb estenedores, ja sigui amb orgues o amb pneumàtics.  
 
La compactació s’ha de realitzar amb rodets llisos relativament lleugers i 
amb compactadores pneumàtiques d’alta pressió. Com que les mescles 
bituminoses per a vies de baixa intensitat de trànsit tenen poca espessor, no 
caldrà, doncs, utilitzar les compactadores vibratòries. 
 
� Aplicacions 
 
S’ha de tenir en compte que per a vies de baixa intensitat de trànsit poden 
existir tres tipus de perills: 

 
1. De tipus econòmic: les mescles bituminoses són unitats d’obra d’alt cost 

econòmic que només es justifica per a unitats de trànsit apreciable. Però, 
com ja hem dit abans, aquesta és una de les condicions a realitzar per a la 
conservació de tipus extraordinària, així que ja queda del tot justificada. 

2. De tipus estructural: si es col·loquen per a espessors petites, es 
produeixen fractures quan es col·loquen sobre suports relativament 
flexibles. En el nostre cas es pot produir, ja que les zahorres són suports 
de tipus flexible, però hem de tenir en compte que ho estem utilitzant 
com una reparació i no amb un objectiu estructural. 

3. De tipus funcional: les mescles bituminoses proporcionen capes de 
rodolament molt còmodes i agradables, que poden propiciar el 
desenvolupament d’altes velocitats sense poder oferir una seguretat 
suficient quan tenim un tipus de traçat sinuós. No és el nostre cas, ja que 
no utilitzem la mescla bituminosa com a capa de rodolament. 

 
 
 
2.1.1.8 MAQUINÀRIA 
 
 És evident que la qualitat dels materials i la seva correcta execució són dos dels 
factors essencials que condicionen la qualitat final del tractament. Aleshores, el tipus de 
maquinària que haurem d’utilitzar serà la següent: 
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 Motoanivelladora 
 

Aquesta és la primera de les màquines que haurem d’utilitzar, que consta 
de tres eixos: la cabina i el  motor que es troben situats a la part posterior, sobre 
els eixos tractors, i el tercer eix, que es troba a la part frontal de la màquina. La 
ganiveta anivelladora es troba entre l’eix frontal i els dos eixos posteriors. 

 
El que realitza aquesta màquina és una anivellació (com el seu nom 

indica) del material de l’esplanada per tal que l’extensió del material que es farà 
just a sobre d’aquesta obtingui la uniformitat desitjada. 

 
La motoanivelladora, tal i com s’ha comentat anteriorment, servirà també 

per estendre les capes granulars (zahorra natural i artificial). 
 

 Compactadora de rodets vibrants 
 

Un cop l’esplanada estigui anivellada i haguem estès el material de tipus 
granular; es procedeix a la humectació del material, per apropar-lo a la seva 
wòptima. És aleshores el torn de la compactadora amb rodets vibrants per als 
materials granulars que compacta en tongades de 30 a 40 cm amb una quantitat 
de passades entre 3 i 6.  

 
Les dues capes granulars hauran d’obtenir una compactació corresponent 

al 98% del Próctor Modificia. 
 

Un cop compactat, aplicarem el reg d’emprimació amb els equips 
adequats muntats sobre pneumàtics, és a dir una rampa regadora. 

 

 Escombradora  (“Barredora”) 
 

La “barredora” és la primera de les màquines a utilitzar després de la 
compactació de les zahorres, ja que la seva funció és la de netejar les impureses 
que es puguin trobar en les vies que hauran de ser asfaltades o a les quals se’ls 
haurà d’aplicar un tractament superficial.  

 
El que fem és proporcionar al terreny una millor regularitat i uniformitat 

pel que fa a partícules perquè així les condicions per a començar a treballar-hi 
resultin més propícies i estiguin mancades de sorpreses que no puguem 
solucionar quan ens posem a estendre o aplicar dotació amb la corresponent 
maquinària.   

 

 Cisterna de reg 
 

L’alimentació a volum constant és el procediment més estès i la impulsió 
s’efectua  mitjançant una bomba volumètrica. Tot el lligant distribuït per la 
bomba a la rampa, va directament a la carretera o al camí. 

 
El lligant s’estén a traves de les rampes que estan constituïdes per un cos 

principal replegable o per diversos elements telescopis. De vegades es posen en 
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funcionament difusors correctors de dosificació situats en els extrems de la 
rampa. 

 
La regularitat en la distribució, com es pot suposar, ha de ser el més 

perfecte possible, perquè estem realitzant ja el tractament superficial, així que la 
regularitat dependrà de com executem aquestes últimes capes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.12: cisterna de reg 
Font: obra de carretera realitzada a l’Aragó 

 
 Repartidora de graveta 

 
L’extensió de l’àrid haurà de seguir immediatament la de lligant. El més 

senzill es tracta d’acumular sobre el basculant un distribuïdor d’àrids. El volum 
d’àrids es regula per l’obertura de la trampeta i per la velocitat que pugui dur el 
camió.  

  

Les que utilitzarem, ja que són les més usuals, són les muntades i 
empentades sobre el camió amb elements de rodolament propis. Es tracta d’una 
tremuja sobre la qual cauen els àrids transportats pel camió, un element de 
distribució que pot ser un martell helicoïdal i una obertura que dependrà de la 
dosificació desitjada. 
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Figura 2.13: repartidora de graveta 

Font: obra de carretera realitzada a l’Aragó 
 

 Neteja amb escombres 
 

Un cop realitzada la repartició de la graveta, hem de tenir en compte que, 
com que el nostre tractament és bicapa, el que farem és tornar a aplicar una altra 
dotació de lligant (menor que la primera) i un altre cop col·locar-hi a sobre la 
graveta. 
 
 Tant bon punt haguem acabat cadascuna de les dues distribucions de la 
graveta s’haurà de trepitjar amb les compactadores pneumàtiques d’alta 
pressió, ja que així l’àrid quedarà adherit al lligant i evitarem que rodi i ens 
proporcionarà, doncs, la superfície desitjada. 
 
 Ja per últim, és recomanable que uns operaris amb escombres puguin 
escombrar la superfície per tal d’eliminar-ne la graveta que pugui quedar solta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14: operaris realitzant neteja amb escombres 
Font: obra de carretera realitzada a l’Aragó 

 
2.1.1.9 CONSERVACIÓ 
 
 Entenem per conservació el conjunt d’operacions que es desenvoluparan durant 
la vida útil d’un camí després de la seva obertura al trànsit. 
 
 Tenint en compte el concepte, el conjunt d’operacions que necessitarem 
desenvolupar tindran els següents objectius: 
 
 - Augmentar la vida de servei 
 - Reduir els costos totals del transport de viatgers i mercaderies 

- Mantenir en la xarxa de què es tracta un nivell de servei homogeni, de forma 
que el transport de viatgers i mercaderies es pugui desenvolupar amb seguretat, 
comoditat i eficiència. 
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 Incidència de la conservació en la explotació 
 

Si deixem la conservació d’un camí, aleshores la vida útil es veu reduïda 
en un increment dels costos d’explotació dels vehicles i en una disminució 
important de la seguretat dels usuaris. La inversió econòmica es compensa amb 
l’estalvi en els costos d’explotació dels vehicles, en els costos de temps per a 
realitzar els viatges i també en els accidents que es puguin produir. 

 
Quan l’existència d’un camí està directament lligada a una explotació 

agrícola, les eventuals deficiències de la conservació estan directament 
relacionades amb la productivitat de la explotació.  

 
Les irregularitats de la superfície determinen les màximes velocitats de 

transport que es puguin desenvolupar amb comoditat i seguretat, ja que el 
consum de combustible és menor en camins ben conservats. Aleshores, 
l’eliminació d’aquestes irregularitats provoca una disminució de la resistència al 
rodolament produint que el desgast del neumàtic sigui menor. 

 
Finalment, per a vies ben conservades, les vibracions i impactes que 

poden patir els vehicles es minoren i per tant els efectes de fatiga i ruptura tarden 
més a aparèixer. 

 
 Avaluació de l’estat de la via 

 
En el cas dels ferms, aquests deterioraments es poden agrupar de la 

següent manera: 
 
- Esquerdes de la capa de superfície (esquerdes aïllades, etc.)  
- Deformacions en forma de roderes  
- Deformacions superficials, localitzades o no (enfonsaments, ressalts,                
   ondulacions, etc.) 
- Desintegració dels materials (sots, formació de pols,etc.) 
- Pèrdua de textura superficial (poliment dels àrids,etc.) 

  
La determinació més fiable de l’estat del ferm per tal de poder planificar 

de manera adequada les feines de conservació s’haurà de realitzar 
fonamentalment mitjançant les inspeccions visuals. 

 
 Operacions ordinàries 

 
Utilitzant una taula sobre els consells estratègics per a la conservació de vies de baixa 
intensitat, que depèn de la categoria de trànsit (T45) i de la naturalesa del paviment (reg 
amb graveta bicapa (DTS) ) obtenim diferents actuacions per a diferents anys, que en 
aquest cas considerem de 20 anys (recordem que el període de projecte és de 10 anys) 
per tal de poder incloure operacions de rehabilitació que són necessàries un cop acabat 
el període de projecte i així poder aprofitar encara la infraestructura existent. Seran, 
doncs, les següents: 
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� Any 5è: no es necessària cap actuació 
� Any 10è: escarificat + 10 cm de ZA + DTS 
� Any 15è: no es necessita una nova actuació 
� Any 20è: Valor Residual = 20 % 

 
Entendrem per valor residual com el percentatge d’estructura en suficient bon estat o 
altrament dit rescatable, és a dir, que no necessita tornar-se a realitzar en el cas de 
tornar-hi a actuar a sobre.  
 

 Operacions extraordinàries: 
 

Són les que responen a l’aparició de deterioracions importants i 
generalitzades. El seu objectiu és recuperar de manera notable l’índex d’estat 
que s’ha anat perdent amb el temps. La seva aplicació és de freqüència 
reduïda (una vegada cada molts anys). 

 
Segons els diferents anys de posada en servei, diferenciem les aplicacions 

extraordinàries a  realitzar en: 
 

� Any 5è: aplicació d’un reg amb graveta (DTS en el nostre cas) 
� Any 10è: reforç d’entre 10 i 15 cm de zahorra artificial més una mescla 

oberta en fred de 4 cm d’espessor o mitjançant un reg amb graveta. 
� Any 15è: aplicació d’un reg amb graveta (DTS en el nostre cas) 

 
2.1.1.10 ASPECTES ECONÒMICS 
 
 Obtindrem el valor dels costos totals d’una secció de ferm tenint en compte els 
aspectes constructius, també les operacions de conservació, així com el seu valor 
residual de manera total. L’aspecte econòmic el podrem veure també en el pressupost 
orientatiu present en l’Estudi, on obtindrem, doncs, el que anomenem preu d’execució 
material (PEM).  
 
 Aleshores, però ja que hem parlat dels aspectes de conservació, aquests poden 
influir molt en la decisió de triar una solució o una altra , pel que fa a l’aspecte 
econòmic, ja que els costos econòmics de conservació, depenent del ferm, poden fer 
augmentar de manera important el cost a llarg termini del ferm. 
 
 Obtindrem doncs el cost total d’una secció de ferm mitjançant la següent 
expressió: 
 

321 CCCC −+=  

 
 On C és el cost total de la secció, C1 és el cost de construcció, C2 és el cost de 
conservació (incloent-hi tant els costos de les operacions ordinàries com els costos de 
rehabilitació que es produeixen durant el procés al qual s’estén l’anàlisi econòmica) 
actualitzat a l’any de construcció i C3 és el valor residual de la secció al final del període 
al qual s’estén l’anàlisi econòmica i actualitzat l’any de la construcció. De manera 
gràfica ho podem comprendre millor: 
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Maquinària 
Mà d’obra 
Materials 

 
Costos de 
construcció 

Costos indirectes 
Operacions ordinàries Costos de conservació 

Rehabilitacions 
Valor residual Valor residual 

 
 
 El valor d’actualització que es fixa és un paràmetre fonamental per al càlcul, 
s’acostuma a treballar amb un valor de a= 6%, per al nostre estudi econòmic també 
utilitzarem aquest valor. 
 
 Cal destacar que, com en el cas de les operacions ordinàries, seguint la mateixa 
justificació que abans, l’anàlisi serà per a un període de 20 anys, tot i saber que el 
període de projecte és de 10 anys. 
 
 Per a poder realitzar el càlcul de manera adient, ens caldrà conèixer el valor dels 
preus unitaris de les unitats d’obra necessàries per a realitzar l’estructura triada del ferm, 
que són els següents: 
 

DESCRIPCIÓ UNITAT D’OBRA UNITATS €/UNITAT 
 Subbase de zahorra natural amb estès i compactat del 
material al 98 % del PM 

m3 22,38 

Base de zahorra artificial, col·locada amb motoanivelladora 
i compactat del material al 98% del PM 

m3 27,98 

Tractament superficial mitjançant reg amb graveta bicapa  
amb mescla d’àrids de materials granítics i emulsió 
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR. 

 
m2 

 
7,16 

Reg d’emprimació ECI m2 0,42 
Mescla bituminosa en fred de composició oberta AF-12 amb 
àrid granític i emulsió bituminosa, estesa i compactada al 95 
% de l’assaig Marshall 

 
t 

 
42,80 

 
 S’ha de fer esment que per a zahorra natural en estructures de ferm s’exigeix un 
valor mínim del 98% del PM i que per al cas de zahorra artificial on la categoria de 
trànsit sigui una T4 el valor mínim que s’exigeix també és del 98% del PM. 
 
Separarem els càlculs dels diferents sumands per tal d’obtenir el cost total de la secció: 
 

 Costos de Construcció (C1) 
 

Recordem que el nostre ferm està composat per 20 cm de zahorra natural 
i 15 cm de zahorra artificial, que ens cal un reg d’emprimació i que el 
tractament superficial a aplicar és del tipus bicapa (DTS). Així doncs: 

 
233

1 /€25,1616,742,0/€98,2715,0/€38,222,0 mmmmmC =++⋅+⋅=  
 



  CAPÍTOL 2: PROPOSTES 

 - 50 – 
ESTUDI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA PER CAMINS RURALS A LA 

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS 
 

 
 Costos de Conservació (C2) 

 
Primer de tot haurem de separar el càlcul de costos de conservació en dos 

sumands: 
 
                                       22212 CCC +=  

 
� C21: els costos de conservació ordinària durant el període d’anàlisi. 

 
Per avaluar aquests costos suposarem que cadascun dels anys del 

període d’anàlisi el cost econòmic que es produeix és un percentatge b 
del cost de construcció C1 que per a un clima sec i un tractament 
superficial tipus DTS té un valor b= 0,60, segons la següent taula: 
 

NAUTRALESA DEL 
PAVIMENT 

PERCENTATGE DEL COST ECONÒMIC (b) 

0,35 
0,40 
0,45 
0,60 
0,70 

0,40 
0,45 
0,50 
0,70 
0,85 

MBC 
MAF + LB 
GE + LB 
DTS 
STS 

Clima Sec Clima Plujós 
 

 
Com que hem suposat un valor d’actualització igual a un 6%, 

trobarem el valor de C21 de la següent manera: 
 

2
121 /€12,125,1660,01147,0)1147,0( mCbC =⋅⋅=⋅⋅=  

 
 

� C22:  són els costos de les rehabilitacions o operacions de conservació 
extraordinàries realitzades durant el període d’anàlisi. 

 
Considerarem el cost de les actuacions extraordinàries esmentades 

en l’apartat anterior segons l’any d’actuació: R5, R10 i  R15. 
 
-R5: Aplicació d’un reg amb graveta (DTS) 
-R10: Reforç amb 10 a 15 cm de zahorra artifical més una mescla 
oberta en fred de 4 cm d’espessor. 
-R15: Aplicació d’un reg amb graveta (DTS) 
 
 
Com que, igual que abans, hem suposat un valor d’actualització 

igual a un 6%, trobarem el valor de C22 de la següent manera: 
 

[ ])42,0()56,0()75,0( 1510522 RRRC ⋅+⋅+⋅=  
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( ) ( ) ( )[ ]16,742,08,429,104,042,098,2715,056,016,775,022 ⋅+⋅⋅++⋅⋅+⋅=C

 2
22 /€78,12 mC =  

 
 Valor Residual (C3) 

  
 Ja per últim, el valor residual es pot calcular com un percentatge V del 
cost de construcció C1 en funció del seu valor al final del període d’anàlisi (20% 
en el nostre cas tal i com hem indicat anteriorment). 

 
Un altre cop direm que hem suposat un valor d’actualització igual a un 

6%, ara trobarem doncs que el valor de C3 l’obtenim de la següent manera: 
 

2
13 /€01,1)25,16200031,0()0031,0( mCVC =⋅⋅=⋅⋅=  

 
 Cost total de la secció 

 
Tenint en compte, doncs, que el cost total de C2 té el següent valor: 
 

222
22212 /€9,13/€78,12/€12,1 mmmCCC =+=+=  

 
Aleshores ja podem trobar el cost total de la secció: 
 

=−+=−+= 222
321 /€01,1/€9,13/€25,16 mmmCCCC 29,14 €/m2 

 
 
2.1.2 TRAMS AÏLLATS DE CAMINS QUE JA ES TROBEN PRÈVIAMENT 
ASFALTATS 
 
 Com es pot veure en algun dels itineraris existeixen algun dels trams han estat 
prèviament asfaltats. Això ens provoca una situació complicada, ja que representa un 
punt d’inflexió perquè ens suposa un tall en la continuïtat que volem donar a aquests 
camins. 
 
 La majoria d’aquests trams de camins que han estat modificats continuen 
pertanyent a la classificació de camí rural, però per una certa proximitat a petits nuclis 
urbans aïllats o a nuclis urbans, o potser per la necessitat d’algú que hi té una propietat i 
vol facilitar-ne l’accessibilitat ha demanat, o ell mateix ha decidit, asfaltar-ho. 
 
 Aquest asfaltat és una solució no gens òptima que, tal i com pot semblar evident 
no té una gran capacitat portant, simplement és una solució provisional molt pràctica. 
En tenim un exemple molt clar en la Figura 2.15  i Figura 2.16, pertanyents a una zona 
molt pròxima a la població de Vilobí del Penedès (la Ruta núm. 2):  
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Figura 2.15: Inici d’una zona que ha estat prèviament asfaltada 
Font: elaboració pròpia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.16: tipus de solució utilitzada per a les zones prèviament asfaltades 
Font: elaboració pròpia 

 
 

Aleshores, resulta un problema compartir aquest tipus de trams ja que 
precisament han estat asfaltades amb la finalitat que hi puguin passar cotxes i això 
trenca els nostres esquemes de propulsar una xarxa d’ús restringit a vehicles de motor.  
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2.1.2.1 SOLUCIÓ DE TRAÇAT A ADOPTAR 
 

La solució que proposem és la següent: expropiació de 3 metres d’ample al 
costat d’aquests camins rurals per on teòricament hauríem de passar al llarg del tram 
que estigui asfaltat, per construir-hi un carril bici. 

 
Hem de tenir en compte que no ens agrada haver de realitzar una expropiació, 

però les següents raons justifiquen la solució adoptada: 
 

1. Tota carretera conté una legislació que regula una zona de domini públic 
que no pertany a cap particular i que al mateix temps dóna a 
l’Administració un marge d’actuació en qualssevol cas. Però per al cas 
de camins rurals (que depenen de la regulació que en pugui fer cada 
terme municipal al qual pertanyi aquest camí) no es troba oficialment 
regulat, així que si qualssevol persona vol utilitzar aquest marge ho pot 
fer, ja que el buit legal que existeix dóna a entendre que es pot fer. 

2. El tram a expropiar és d’un ample de 3 m, és a dir que no és com 
expropiar tot un terreny, sinó que és com ampliar l’ample del camí rural. 

3. Aquests marges pertanyen tots ells a l’agricultura i, com que es tracta 
d’un marge, acostumen a trobar-se lliures de plantacions. 

4. No es pot eliminar aquesta zona asfaltada i limitar-la a l’ús del trànsit 
rodat, ja que actualment ja té aquest ús. 

5. Necessitem d’alguna manera donar continuïtat a l’itinerari en qüestió, ja 
que no existeixen rutes alternatives possibles. 

 
És per això que el traçat continuarà sent el mateix, però lleugerament 

desplaçat uns metres del que es troba marcat com a camí rural en els plànols 
existents de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 
 
2.1.2.2 ESTRUCTURA D’ESPLANADA I FERM A ADOPTAR 
 
 Per tal de no haver de realitzar una estructura diferent que impliqui un nou 
disseny així com la introducció de maquinària i/o materials diferents als ja utilitzats, 
adoptarem la mateixa solució i considerarem que tots els aspectes realitzats per al cas de 
camins no asfaltats seran els mateixos a considerar per al cas dels trams de camins que 
ja es troben prèviament asfaltats.  
 
 
 Tot i això, existirà una petita diferència respecte al cas anterior. I és que com que 
haurem de conviure amb un trànsit motoritzat (encara que continua sent una via amb 
una intensitat molt reduïda, però molt més elevada que als camins rurals no asfaltats) 
necessitem una diferenciació que transmeti seguretat en el trànsit de les bicicletes o de 
qualssevol tipus de transport considerat sostenible o que no sigui motoritzat. Aquesta 
diferència serà la següent: utilització d’un lligant bituminós de color amb addició de 
crom, que donarà un color verdós al carril. 
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 A partir de la Figura 2.17 extreta del Manual per al disseny de vies ciclistes a 
Catalunya (2007) on s’aconsellava la utilització, en cas de tractaments superficials, de 
l’addició de crom per al lligant bituminós i a més a més inclou una sèrie d’avantatges i 
inconvenients que tenen aquest tipus de solucions, amb la petita diferència que en 
comptes d’una base de tot-u artificial, nosaltres hi col·loquem una secció de zahorra 
natural i una altra d’artificial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.17: Tractament superficials en el cas de vies ciclistes 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya (2007) 

 
 
2.1.3 DEMOLICIÓ DE CERTS TRAMS PRÈVIAMENT ASFALTATS 
 
 

Existeixen una sèrie de trams que havien estat asfaltats, però que actualment el 
resultat que en queda és només el valor residual d’aquests, ja que varen ser construïts fa 
molts anys i ningú s’ha ocupat de fer-ne el manteniment. 
 
  Aquests trams pretenien fer més còmoda la circulació dels vehicles en certs 
indrets molt concrets  que hem identificat, però aquests trams són molt curts, la qual 
cosa justifica l’actuació de demolició ja que trenquen totalment la uniformitat del camí i 
actualment tampoc tenen l’ús per al qual van ser executats. 
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Figura 2.18: Tram on seria necessària una demolició 
Font: Elaboració pròpia 

 
2.1.4 INTERACCIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES AMB EL PAISATGE 
 
 Aquest és segurament un dels aspectes més importants i que no podem passar 
per alt de cap de les maneres. Ja que no podem fer bandera d’una alternativa sostenible 
si per fer-ho destrossem el paisatge o no el tenim ni en compte. 
 
 Aleshores, pot semblar que totes les solucions pel que fa a ferms i pavimentació 
que s’han plantejat siguin artificials i pot semblar, doncs, que de certa manera estem 
modificant de manera molt artificial uns camins que precisament estan considerats com 
a rurals perquè no han estat  ni volem que estiguin pavimentats. 
 
 En certa manera és veritat, ja que nosaltres tampoc volem realitzar un carril bici 
artificial que desentoni i provoqui un impacte visual en el paisatge agrícola del Penedès. 
És per aquesta raó que, com explicarem una mica més endavant, realitzarem una sèrie 
d’actuacions per disminuir de manera molt evident qualssevol impacte que puguem 
produir.  
 
 Les raons que ens han empès a canviar el terreny que existeix actualment per 
una solució estructural de ferm són les següents: 
 

1. Amb l’acció de les pluges, la major part de tots els itineraris es converteixen en 
impracticables durant més d’un dia, ja que es produeixen bassals i solcs de 
durada important.  

2. Necessitat de garantir una superfície regular que permeti una circulació còmoda 
per a l’usuari. 
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3. L’impacte deixa de ser tan gran ja que l’ample d’aquests camins és molt reduït i 
no és com realitzar una carretera nova d’ample considerable que realment trenca 
amb el paisatge. 

4. Tal i com hem comentat, ens trobem que més d’un tram d’algun dels itineraris 
es troba asfaltat i aquesta pràctica és possible que s’estengui amb el temps i 
acabi afectant una longitud molt més gran de la que avui afecta. Així doncs, és 
preferible una solució que té en compte la interacció amb el paisatge que no pas 
que una persona qualssevol decideixi asfaltar-ho amb solucions com les que 
hem vist o que simplement provoqui una alteració del paisatge. 

 
Tal i com hem comentat, realitzarem una sèrie d’actuacions o consideracions 

que faran que la interacció amb el paisatge sigui la més òptima possible. 
 

 Consideracions per evitar l’impacte visual  
 

Hem de tenir en compte, tal i com ja s’ha comentat abans, que de tots els 
elements que conformen el ferm, el lligant és l’únic que és artificial per ser 
derivat del petroli. Per tant, el que hem d’evitar és col·locar-ne una dotació més 
gran de la que sigui necessària per adherir l’àrid (és per això també, tal i com 
hem explicat abans, que hem triat una ECR-2 i no una ECR-3 ja que una ECR-1 
era insuficient per a un tractament bicapa).    

 
Hem d’entendre que el que donarà el color de més impacte visual (color 

negre de tipus asfàltic, com si fos una carretera) és aquest lligant.  
 
Com es pot veure a la Figura 2.19, el lligant ha d’enganxar una tercera 

part de l’àrid, és per tant que si aconseguim que el que es vegi sigui l’àrid i no 
pas el lligant l’impacte és veu considerablement reduït. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.19: correcta adherència de l’àrid i el lligant 
Font: obra de carretera realitzada a l’Aragó 
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La Figura 2.20 exemplifica de manera molt clara la diferència que 
existeix entre quan es veu el lligant que sobresurt o quan aconseguim que 
únicament es produeixi la visualització de l’àrid. Aquest dóna un aspecte molt 
més clar de “camí” i no de carretera. Aquesta imatge es produeix per una falta 
d’aplicació suficient de l’àrid en la renglera i per tant el lligant sobresurt i hi 
queda la marca: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.20:  efectes d’una insuficient dotació d’àrid 

Font: obra de carretera realitzada a l’Aragó 
 
L’altre consideració que haurem de tenir molt en compte és el color de 

l’àrid, ja que com més clar sigui el color d’aquest menys es veurà el lligant i 
l’àrid serà el clar predominant, la qual cosa li proporcionarà un aspecte molt més 
natural i una perfecta interacció amb el paisatge, tal i com s’exemplifica a la 
Figura 2.21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.21:  resultat final d’un tractament superficial ben elaborat i amb àrid clar 
Font: obra de carretera realitzada a l’Aragó 
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2.2 HIDROLOGIA 
 

Un dels punts interessants de l’Estudi és l’efecte que té l’acumulació de l’aigua 
en els camins que formen part dels nostres itineraris, ja que ens interessa sobretot 
perquè resulta ser un punt que s’ha de tenir molt en compte en el disseny d’aquests. Es 
podrà veure per  a cadascuna de les rutes (en l’apartat de Consideracions) que hem 
trobat llocs concrets que s’assenyalen com a punts “negres” on actualment el drenatge 
no és l’òptim i l’aigua s’hi acumula.  

 
Un cop realitzat aquest incís, es considera interessant realitzar una aportació de 

caire informatiu pel que fa a màximes pluges diàries que es poden produir en la zona 
que nosaltres tractarem. 

 
Pel que fa a les pluges màximes previsibles en un dia, direm que es troben 

contemplades en la publicació de la Direcció General de Carreteres del M.O.P.U., 
“Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día” que data de l’any 1978, 
que es recolza en les dades de la xarxa d’estacions pluviomètriques existents fins a 
1970. 

 
Així com aquesta publicació, també hem de comentar el “Mapa para calculo de 

máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” (1997), editada pel Servei de 
Geotècnia de la Direcció General de Carreteres amb la col·laboració del Centre 
d’Estudis Hidrogràfics del C.E.D.X., té per objectiu substituir la de 1978, introduint 
millores en l’estimació de les màximes pluges previsibles en les diferents regions, no 
només en l’aportació de noves dades des de 1970 sinó que també s’hi han aplicat noves 
tecnologies estadístiques. Aquestes dades, també es poden calcular a partir d’una sèrie 
de taules de molt més fàcil accés que no pas aquestes publicacions. 
 
2.2.1 CÀLCUL DE LES PRECIPITACIONS DIÀRIES MÀXIMES 

 
Hem fet referència a les dues publicacions que existeixen per a càlcul de les 

precipitacions diàries màximes, però aquestes dades també es poden calcular a 
partir d’una sèrie de taules (com ja hem dit) de molt més fàcil accés, i és això 
últim el que precisament farem. 

 
Per tal de calcular-ho, d’una manera aproximada, dividirem la zona d’estudi 

en quatre parts clarament diferenciades, com es pot veure a la Figura 2.22: 
 
 
 
 
 
 
 
 



  CAPÍTOL 2: PROPOSTES 

 - 59 – 
ESTUDI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA PER CAMINS RURALS A LA 

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22:  divisió en zones de l’àrea d’estudi 
Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

Per tant quedarà organitzat de la següent manera: 
 

 POBLACIONS QUE INCLOU 
ZONA 1 Vilafranca del Penedès 
ZONA 2 Santa Margarida i els Monjos i La Bleda 
ZONA 3 Les Cabanyes, Vilobí del Penedès, Bellver i Guardiola de Font Rubí 
ZONA 4 Sant Pere Molanta, Sant Cugat Sesgarrigues, Les Gunyoles i Les Cabòries 

 

 

Els períodes de retorn a analitzar per a cadascuna de les zones seran els 
següents: 

 

 

 

 

PERÍODES DE RETORN (anys) 3 5 10 25 50 100 
 

 
Arribats en aquest punt, haurem de seguir els següents passos: 
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2.2.1.1 LOCALITZACIÓ EN ELS PLÀNOLS DEL PUNT DESITJAT 

 
Utilizant els plans directors del full de la sèrie 4C del Manual, corresponents a la 

Figura 2.23 que s’inclou a continuació, classificarem les diferents zones, que com que 
pertanyen totes elles a Catalunya, tindran la mateixa localització: 

 

 
Figura 2.23:  divisió Peninsular amb coordenades U.T.M. referides al fus 30 
Font: Manual de Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999) 

 
 

  És a dir, que les tres zones que hem establert les trobarem a la parcel·la 
de Barcelona-Ceret (5-2). 
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2.2.1.2 ESTIMACIÓ DEL VALOR MIG P DE LA MÀXIMA PRECIPITACIÓ 
DIÀRIA ANUAL I DEL COEFICIENT DE VAIRACIÓ CV MITJANÇANT LES 
ISOLÍNIES REPRESENTADES 

 
Com que en el punt anterior ja hem classificat les línies, ara el que busquem és el 

valor de P i de Cv, que trobarem a partir d’unes gràfiques i obtindrem així uns valors 
que considerarem aproximats. 
 

 Obtenció del valor de Cv 
 

Com es pot observar a la Figura 2.24 que adjuntem a continuació, a la zona 
pròxima a la costa de Catalunya hi correspon un valor de Cv= 0,46, que 
utilitzarem com a valor comú per a les quatre zones establertes. 

 

 
Figura 2.24:  Isolínies del valor regional del coeficient de variació Cv 

Font: Manual de Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1991) 
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 Obtenció del valor de P 

 
Com es pot veure a la Figura 2.25, on les corbes de color lila són les que 
marquen el valor mig de la màxima precipitació diària anual, obtindrem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.25:  Isolínies del valor regional del coeficient P 

Font: Manual de Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999) 
 

 VALORS APROXIMATS DE P 
ZONA 1 69 
ZONA 2 67 
ZONA 3 66 
ZONA 4 71 
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2.2.1.3 OBTENCIÓ DEL QUANTIL REGIONAL Yt MITJANÇANT LA FIGURA 
2.26 

 
A partir dels períodes de retorn definits anteriorment i el coeficient de 
variació Cv (que és de valor constant per a tots els casos, igual a 0,46) i que 
resulten ser les diferents rectes de la Figura 2.26 per als diversos valors que 
hi puguin correspondre, creuant les dues dades obtenim els quantils regionals 
Yt que apareixen a la taula que queda just per sota de la figura. 
 

 
Figura 2.26:  Relació entre els quantils regionals, el període de retorna en anys, la 

probabilitat (%) de no superar el quantil en un any i el coeficient de variació 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

VALORS DE Cv PERÍODES DE RETORN QUANTIL REGIONAL 
0,46 3 1,09 
0,46 5 1,30 
0,46 10 1,58 
0,46 25 1,98 
0,46 50 2,30 
0,46 100 2,51 

 
 

 



  CAPÍTOL 2: PROPOSTES 

 - 64 – 
ESTUDI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA PER CAMINS RURALS A LA 

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS 
 

2.2.1.4 OBTENCIÓ DEL QUANTIL LOCAL Xt 

 
I ja per últim, haurem de calcular els quantils locals a partir dels quantils 
regionals i del valor mig P per a cadascuna de les zones d’estudi. 
 
El càlcul es realitzarà segons la següent expressió: 
 

X t =Yt . P 
 
  ZONA 1 
 

P  (mm/dia) 
 

Yt PERÍODES DE 
RETORN (anys) 

X t =Yt P⋅   
(mm/dia) 

69 1,09 3 75,21 
69 1,30 5 89,70 
69 1,58 10 109,02 
69 1,98 25 136,62 
69 2,30 50 158,70 
69 2,51 100 173,19 

 
ZONA 2 

 

P  (mm/dia) 
 

Yt PERÍODES DE 
RETORN (anys) 

X t =Yt P⋅   
(mm/dia) 

67 1,09 3 73,03 
67 1,30 5 87,10 
67 1,58 10 105,86 
67 1,98 25 132,66 
67 2,30 50 154,10 
67 2,51 100 168,17 

 
ZONA 3 

 

P  (mm/dia) 
 

Yt PERÍODES DE 
RETORN (anys) 

X t =Yt P⋅   
(mm/dia) 

66 1,09 3 71,94 
66 1,30 5 85,80 
66 1,58 10 104,28 
66 1,98 25 130,68 
66 2,30 50 151,80 
66 2,51 100 165,66 
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ZONA 4 

 

P  (mm/dia) 
 

Yt PERÍODES DE 
RETORN (anys) 

X t =Yt P⋅   
(mm/dia) 

71 1,09 3 77,39 
71 1,30 5 92,30 
71 1,58 10 112,18 
71 1,98 25 140,58 
71 2,30 50 163,30 
71 2,51 100 178,21 

 
 
 El que podem dir és que el tipus de càlcul utilitzat per als períodes de retorn 
donats permet consultar els quantils de màximes pluges diàries en qualssevol punt de la 
geografia peninsular espanyola, partint de la seva mitjana. La qual cosa resulta 
interessant per tal de fer-nos a la idea pel que fa a la gestió que haurem de dur a terme 
en aspectes de drenatge. 
 
 S’observa que els valors obtinguts, per molta diferenciació de territori que 
haguem volgut fer resulten ser molt similars. La qual cosa ja era previsible per tractar-se 
d’una zona (encara que nosaltres l’haguem fragmentada) de característiques molt 
similars en molts aspectes (paisatge, clima, temperatura,etc.). 
 
 Així doncs, la finalitat d’aquest document és la de presentar un mètode de tipus 
operatiu que ens proporcioni les màximes pluges diàries que ens serveixin de base de 
partida per a l’anàlisi de la solució òptima en l’obra de carreteres (en aquest cas camins 
rurals) tenint en compte la mancança d’aforaments. 
 

Tenint en compte que el valor del quantil local per a un període de retorn de 100 
anys a la ciutat de Barcelona és de 179 mm/dia, es podria dir que els valors obtinguts es 
corresponen suficientment amb els de clima mediterrani. Tot i així, els valors de 
màxima pluja diària són prou considerables com per no ser menystinguts, aleshores serà 
necessari reforçar aquells indrets susceptibles de patir deteriorament per culpa de la 
pluja i estudiar les diferents intervencions de tipus ordinari i extraordinari de reparació 
de la secció de ferm ja que els valors obtinguts així ens ho avalen. Cal tenir en compte 
que una intensitat de pluja com la calculada provocaria una sèrie de destrosses molt 
elevada en el ferm, situació per la qual seria necessari realitzar operacions de caire 
extraordinari, ja indicades en el tractament realitzat sobre ferms i paviments. 
 

Destacar també que no serà necessària la realització d’un càlcul hidràulic per al 
drenatge superficial, perquè no disposarem d’elements per al drenatge ja que existeix 
una falta d’informació que pugui ser representativa per a totes les rutes i així com també 
perquè es tracta de vies molt secundàries i només d’ús ciclista i de llarg recorregut, 
aleshores el seu cost resultaria massa elevat i no estaria suficientment justificat com per 
haver de disposar de manera obligada de drenatge. 
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2.3 SENYALITZACIÓ 
 
 La senyalització d’una via ciclista i del seu entorn és un instrument bàsic i alhora 
molt necessari per al correcte funcionament d’aquesta i ha de complir les funcionalitats 
següents: 
 

- Guiar confortablement al llarg de l’itinerari sense haver d’aturar-se a cada 
intersecció per mirar el plànol. 
- Circular amb seguretat en tot l’itinerari amb senyalització específica de 
prioritats, especialment si el trànsit és compartit amb vehicles a motor (com és el 
cas d’algun dels trams). 
- Descobrir el paisatge proper a l’itinerari ciclista. 

 
 Per al nostre cas en particular, direm que a cada intersecció que trobem no hi 
disposarem un senyal, ja que considerem que amb l’aspecte de la construcció d’un ferm 
continuat i uniforme (i també molt diferenciat de l’estat actual en què es troben els 
camins) ja és prou indicatiu del traçat que s’haurà de seguir. Així que la nostra política 
de senyalització es veurà reduïda únicament a senyalitzar a l’inici i final de cada ruta, 
així com a l’arribada i sortida de cadascun dels pobles que formin la ruta en qüestió, i 
també a les interseccions pensant en les prioritats quan s’hagi de compartir una via 
destinada a vehicles amb motor, així com algun punt en particular. 
 
 Pel que fa a la gestió de la senyalització interurbana que faci referència a les 
nostres rutes de cadascun dels pobles per on passaran aquestes, la portaran a terme 
cadascun dels municipis amb la corresponent coordinació del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès amb una lliure gestió (dependrà de l’interès d’aquest organisme en l’Estudi). 
Així, doncs, nosaltres no ens centrarem en aquest aspecte, sinó en el que influeix de ple 
en el traçat de les rutes. 
 
 Per tant, s’haurà de realitzar una diferenciació entre la senyalització segons per 
on passi el traçat de la nostra ruta: 
 
2.3.1 ZONA PRÈVIAMENT NO ASFALTADA 

 
Com ja s’ha comentat en més d’una ocasió, com que es tracta d’un tipus de 

situació innovadora, no es troba correctament classificada. És per això que ho separarem 
de la senyalització convencional, mantenint-ne les característiques que considerem 
bàsiques o importants. 

 
Aquest és un disseny dels tipus de cartells a utilitzar per a les zones prèviament 

no asfaltades i que volem que siguin les que predominen al conjunt de les rutes, 
realitzada amb el programa de disseny Soldiworks : 
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Figura 2.27:  Disseny mitjançant Solidworks del cartell 

Font: Elaboració pròpia 
 

Com es pot veure, utilitzarem uns suports que necessitaran un 
dimensionament de la secció resistent i dels fonaments als esforços provocats 
per les sol·licitacions físiques, amb el diàmetre adequat per a l’emplaçament, al 
nombre i la dimensió de la placa i a l’alçada total del disseny (s’agafarà com a 
diàmetre mig un valor de 25 cm de diàmetre). 

 
Aquest suport per al cas de camins verds, haurà de ser de fusta tractada 

per tal d’afavorir la integració amb el paisatge. I pel que fa al seu sistema 
d’ancoratge, utilitzarem una placa de ferro amb abraçadora, ja que així en cas 
d’accident el seu desmuntatge és senzill de realitzar i a més a més es pot tornar a 
aprofitar l’ancoratge. 

 
Podem trobar en els Annexos un breu pressupost realitzat per una 

empresa de disseny vilafranquina de nom Pellisa Ràfols, on s’ha establert una 
mida per als cartells de 180 x 150 cm i un suport d’altura 450 cm ( 230 cm que 
sobresurt + 150 cm de l’alçada del cartell a suportar + 70 cm d’ancoratge en el 
terreny) que s’hauran de disposar de la següent manera, tal i com podem veure a 
la Figura 2.28. 
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Figura 2.28:  Distribució obligatòria de la senyalització  

Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 
 
 
El disseny dels cartells en aquest cas és propi, i s’han dissenyat tots els 

cartells que s’hauran de col·locar i a la coordenada que els pertoca. La mida de 
les lletres serà de 10 cm per als noms de les poblacions i les distàncies, utilitzant 
per aquestes els caràcters Haettenshweiler. Per al capçal del cartell, el títol de 
Rutes Verdes i el número de la ruta, utilitzarem els caràcters del tipus Arial per 
al primer i Times New Roman amb relleu per al segon i una altura de 15 cm per a 
tots dos casos. Els colors utilitzats per al disseny del cartell són els següents:  

 
Color To ds Llum Vermell Verd Blau 

Verd elètric 80 240 120 0 255 0 
Vermell elètric 0 240 120 255 0 0 
Groc fluix 40 240 165 255 255 96 
Verd fluix 90 255 64 0 255 64 
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Figura 2.29:  Acotacions i mesures dels cartells a disposar  
Font: Elaboració pròpia 

 
  A més a més del PK on hauran d’anar col·locats els cartells, per a 
cadascuna de les rutes, s’indica la fotografia corresponent a cada emplaçament 
segons l’ordre establert a la fitxa tècnica.  
 

2.3.2 ZONA PRÈVIAMENT ASFALTADA 
 

En aquest cas, com que no es tracta de cap innovació, haurem de seguir la 
corresponent normativa, segons el Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya 
(2007). Diferenciarem, doncs, entre: 
 
2.3.2.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 
Amb la utilització d’aquestes marques viàries el que volem és realitzar una diferenciació 
(a més a més de les tingudes en compte en ferms i paviments) entre la zona de 
circulació motoritzada i la de carril bici. 
 
La marca de via ciclista es troba representada per un símbol d’una bicicleta i per fletxes 
direccionals amb les dimensions indicades a la Figura 2.30. 
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Figura 2.30:  Acotacions i dimensions de les marques horitzontals  
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 

 

 

 

Les marques viàries horitzontals seran de color blanc, sobre el color verd que es disposa 
per a la solució del tractament superficial bicapa a realitzar. Aquest color correspon a la 
referència B-118 de la norma UNE 48 103. 

 
Aquesta marca s’haurà de dibuixar just a l’inici del tram on comença aquest tipus de 
traçat, que serà lateral a la zona de camí rural prèviament asfaltada i després s’anirà 
dibuixant per intervals cada 250 metres. 
 
2.3.2.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 
Es mantindrà la col·locació prevista com si fos una zona prèviament no 

asfaltada. Però hi afegirem el senyal S-33 a l’inici i al final del tram de zona prèviament 
asfaltada, que correspon a la senyalització indicada a la Figura 2.31: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.31:  Senyalització vertical d’obligada disposició 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 
 

 
I en aquest cas, pel que fa a l’element de suport per a aquests senyals, serà del 
mateix tipus que en el cas anterior: de fusta tractada amb diàmetre de 25 cm i 
amb un ancoratge de placa de ferro amb abraçadora. 

 
 Zones de prioritat d’intersecció i possible posterior incorporació a aquesta 

 
Pel que fa al tema de les interseccions de les vies ciclistes amb les vies 

convencionals, cal dir que necessitarem realitzar un tractament especial per tal 
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de reduir el nombre i la gravetat dels conflictes entre els moviments de les 
bicicletes i els de la resta de persones motoritzades. 

 
Les rutes que necessitin d’una solució com la que aquí es planteja, s’hi farà 
referència a les que sigui necessari, tal com ja s’ha dit abans, a l’apartat de 
Consideracions. 

 
Un punt evident, però que cal mencionar, és la necessitat de disposar 

d’unes bones condicions de visibilitat recíproca sempre que es pugui. 
 
La senyalització horitzontal i vertical, així com el disseny de la 

intersecció, seran decisius a l’hora de garantir la seguretat de les persones 
usuàries. 

 
Les principals premisses a considerar per a resoldre el conflicte seran les 

següents: 
 

- Escollir per travessar la calçada els indrets en què la velocitat de règim 
de la via convencional sigui més baixa. 
- Establir dispositius de reducció de la velocitat dels vehicles a motor i 
senyalització inequívoca de la presència d’una incorporació de via 
ciclista. 
- Facilitar les maniobres dels ciclistes, de manera que l’esforç sigui el 
mínim possible per tal d’evitar maniobres antireglamentàries de les 
persones usuàries de la via ciclista. 

 
Complirem doncs amb les premisses citades, i les tenim en compte de 

cara al disseny. És ara, doncs, quan haurem de elaborar les solucions per a les 
dues situacions amb les quals ens trobem i que volem resoldre: 

 
 
 

� Intersecció amb via convencional amb trànsit feble 
 

Quan la carretera que haurem de travessar amb la via ciclista és 
d’intensitats inferiors a 200 vehicles/hora (intensitat referida als dos 
sentits de circulació en les quatre hores de més circulació), la intersecció 
s’haurà de dissenyar amb prioritat per als vehicles que circulin per a la 
via prioritària. Per visualitzar-ne la solució utilitzarem l’esquema de la 
Figura 2.32. 
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Figura 2.32:  Senyalització obligatòria a disposar en el cas d’una intersecció amb una 

via convencional amb trànsit feble 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 

 
 

� Intersecció amb via convencional amb trànsit feble i posterior 
incorporació a la via 

 
Com en el cas que ens ocupa immediatament anterior, la intensitat 

de la carretera haurà de ser inferior a 200 vehicles/hora, la intersecció 
s’haurà de dissenyar amb prioritat per als vehicles que circulin per a la 
via prioritària. En aquest cas, utilitzarem l’esquema de la Figura 2.33 per 
a una millor comprensió de la solució: 
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Figura 2.33:  Senyalització obligatòria a disposar en el cas d’una intersecció amb una 

via convencional amb trànsit feble i posterior incorporació a la via 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 

 
2.4 SISTEMES DE RESTRICCIÓ D’ACCÉS A LES VIES 
  
 La restricció dels vehicles a motor a les vies ciclistes és un dels punts més 
delicats de l’Estudi ja que és realment difícil trobar una solució que pugui deixar 
contentes totes les parts implicades. 
 
 Les rutes estudiades són, la gran majoria, camins rurals i/o antics camins de 
transhumància que segons la classificació que se’n fa a la Llei 19/2001, de 19 de 
desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària (BOE núm. 304, de 20 de desembre) es podrien considerar com 
a caminal pedalable, que són les vies per a vianants i ciclistes segregades del trànsit 
motoritzat que discorre per espais oberts, parcs, jardins i boscos; però la segregació dels 
vehicles motoritzats en el nostre cas no és total, així que potser caldria crear un altre 
nom per a poder classificar correctament les vies que estudiarem. 
 
 En referència al trànsit de vehicles, podem dir que no podem restringir-ne el pas 
per diverses raons, de les quals aquí fem esment de les considerades més importants i 
alhora determinants: 
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- En alguns casos, condueixen als camps de vinyes o agrícoles de propietat del 
pagès i són aquests l’única via d’accés. 
 
- A través d’aquestes vies es pot arribar a nuclis urbans reduïts o a cases aïllades. 
 
- En algun cas són utilitzats com a lleure per motocicletes preparades per a 
terrenys no asfaltats. 
 
- Alguns trams coincideixen amb zones asfaltades o de traçat preparat per a rebre 
trànsit motoritzat. 
 
Així doncs, el que volem evitar és l’accés de bàsicament cotxes i camions, tot i 

quedar clar que no podem evitar-ne l’accés per a maquinària agrícola, motocicletes, i de 
cotxes de particulars que siguin propietaris d’alguna propietat en la zona d’afectació que 
ocupen les nostres vies d’estudi. 
 
 Ha de quedar clar també que el que volem és millorar l’estat d’aquestes vies amb 
l’objectiu de (ens trobarem en molts casos amb camins l’ús dels quals no ha estat mai de 
trànsit, en un estat molt dolent que adequarem perquè ho puguin ser) potenciar l’ús del 
trànsit de vianants i ciclistes i no pas el motoritzat; tot i que si així podem facilitar 
d’alguna manera un trànsit més còmode per als que hi hagin de passar amb vehicles 
motoritzats, serà doncs un punt a favor de l’acceptació d’aquestes persones a la proposta 
de l’Estudi. 
 
 Queda clar, doncs, que la solució òptima passa per una interacció entre els dos 
tipus de trànsit, en detriment del vehicles motoritzats (haurem de limitar-ne l’accés 
excepte en alguns casos especials que indicarem) i una potenciació del trànsit no 
motoritzat. I és per tal de protegir aquests últims que ens centrarem en els sistemes de 
restricció d’accés a les vies. 
 
2.4.1 PILOT CENTRAL ABATIBLE 
 

Aquesta és la solució que es considera com l’òptima a la solució del problema 
plantejat. El pilot central abatible pot ser amb sistema manual o automàtic de baixada 
per deixar pas als vehicles autoritzats. 

 
 Si utilitzéssim un pilot central abatible amb sistema manual, aleshores 
qualssevol persona podria abaixar el pilot i passar-hi amb el seu vehicle 
motoritzat, i això és precisament el que no volem; així doncs el pilot haurà de 
ser automàtic i funcionarà amb un comandament a distància que es repartirà als 
següents individus afectats: persones que siguin propietaris d’extensions 
confrontant a les nostres vies i que siguin d’accés directe i/o únic a partir 
d’aquestes. Utilitzarem comandaments a distància, ja que la utilització de claus 
pot produir una situació de trànsit d’aquestes ampliant-ne el nombre d’usuaris a 
més dels estrictament necessaris, la qual cosa és bastant més difícil amb els 
comandaments a distància. 
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Figura 2.34:  Pilot central abatible de tipus elèctric 
Font: http://www.atersa.com/home.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.35:  disposició del pilot central abatible de tipus elèctric 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 

 
 

� Necessitat d’alimentació elèctrica 
 
Tal i com s’ha comentat, el mecanisme de funcionament per a un pilot 
abatible necessitarà una alimentació elèctrica. Per a poder subministrar 
corrent elèctric proposem una solució innovadora: alimentació dels pilons a 
través de plaques fotovoltaiques. 
 
Aquestes plaques fotovoltaiques seran de petites dimensions (més endavant 
s’especifiquen), la qual cosa permetrà que amb una petita instal·lació amb les 
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corresponents mesures de protecció, així com caixes de protecció per a la 
bateria. En cada punt d’instal·lació, el pilot anirà acompanyat d’un sistema 
d’alimentació com el que comentarem.  
 
Aquesta solució ens evita un major problema, ja que sinó necessitaríem fer 
arribar la línia de mitja tensió de manera pròxima al lloc d’instal·lació, la 
qual cosa suposaria unes despeses molt elevades així com molts tràmits 
administratius, etc. A més a més queda demostrat que aquesta solució és 
eficient, ja que a una sèrie d’Ajuntaments s’han dut a terme plans pilot i 
posteriorment s’han executat solucions d’alimentació de fanals mitjançant 
plaques fotovoltaiques per a la il·luminació d’espais urbans. 
 
Necessitarem establir els elements que conformen aquesta instal·lació, així 
com la seva disposició per a un funcionament òptim. 
 
La disposició elèctrica es correspondrà amb la Figura 2.36, tot i que per al 
nostre cas caldrà recordar que només serà necessària la col·locació d’un pilot 
abatible. 

 

 
Figura 2.36:  elements que conformen l’alimentació elèctrica del pilot abatible 

Font: http://www.atersa.com/home.asp 

 

Aleshores, les característiques que ens permetran dimensionar el tipus 
d’instal·lació a realitzar respon a les característiques que conformen un sol pilot, 
tal i com es veu a la Figura 2.37. 
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Figura 2.37:  característiques d’una unitat de pilot abatible de tipus elèctric 

Font: http://www.atersa.com/home.asp 

 
Es considera que per als pilots abatibles de tipus elèctric, són de tipus poc intensiu així 
que s’estableix fins a 100 operacions al dia (queda clar que a la pràctica per al cas que 
ens ocupa seran moltes menys); i que el temps estimat de pujada i baixada del pilot és 
d’aproximadament 8 segons per a cadascuna de les operacions. Així doncs, en un dia: 
 

( ) diahoressegonssegonssegonselevacions /44,0160088100 ==+⋅  
 
Per tal de trobar-nos del cantó de la seguretat sobredimensionarem el càlcul i ho 
aproximarem a una necessitat de diahores /5,0 . 
 
Coneixent-ne les característiques ja citades i aplicant la llei d’ohm trobem que per a una 
hora al dia: 
 

WVAVIP 2402410 =⋅=⋅=   
 
Aquests W240 estaran aplicats en un període de diahores /5,0 , és per tant: 
 

hWP /120=  
 
Ara necessitarem conèixer l’energia total necessària, aplicarem un rendiment que per 
tractar-se de corrent continu tindrà un valor de 8,0=η , per tant: 
 

hW
hWP

E
NECESSÀRIA

/150
8,0

/120
===

η
 

 
Coneixent que el factor Hores de Sol Punta (HSP) s’obté a partir d’unes taules i que 
respon a un valor aproximat de 4,6 , aleshores el nombre de mòduls que necessitem: 
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mòdul
hW

hW

PHSP

P
mòdulsN

PLACA

181,0
/406,4

/150
º ⇒=

⋅
=

⋅
=  

 
Veiem que utilitzant una placa amb una potència punta de W40 només necessitem un 
mòdul, aleshores amb una placa de dimensions 638X527X35 serà suficient per 
alimentar el pilot. Necessitarem una placa de tipus A-40P que respon a les  
característiques indicades a la Figura 2.38, segons les dades obtingudes de l’empresa 
Atersa: 

 
Figura 2.38:  característiques elèctriques de la placa fotovoltaica a disposar 

Font: http://www.atersa.com/home.asp 

Coneixent que el preu de manera aproximada d’una placa és de W/€5 que consumeix 
dita placa, obtenim un preu per a la placa de: 
 

€200/€540 =⋅= WWCost  
 
Ara ens interessarà centrar-nos en la bateria, així doncs en buscarem la capacitat: 
 

hA
V

dieshW

descàrregaprofriatensióbate

autonomiadiesdP
Capacitat ⋅=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
= 125

7,012

7/150

.

'
 

 
Necessitarem per tant una bateria fotovoltaica de tipus DELTA-190, obtinguda de 
l’empresa ja citada amb anterioritat, que té una capacitat de hA ⋅190 . 
En podem trobar també el preu de manera aproximada, tenint en compte que el preu 
oscil·la en uns hA ⋅/€2 . 
 

€250/€2125 =⋅⋅⋅= hAhACost  
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I ja per últim necessitarem un regulador com el de la Figura 2.37, que per a una 
intensitat del pilot de A10 , en podem obtenir el cost com: 
 

€50/€510 =⋅= AACost  
 
El valor del conjunt d’aparells necessaris per a la alimentació elèctrica pujarà per tant a: 
 

€500€50€250€200 =++=Total  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.39:  imatge d’un regulador 
Font: http://www.atersa.com/home.asp 

 
� Construcció i disseny dels pilots 
 
El conjunt d’operacions per a la correcta instal·lació dels pilots abatibles ens 
permetrà fer-nos una idea del cost aproximat per a la instal·lació d’aquests 
sistemes de restricció. Les Figures 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45  ens 
mostren les operacions i l’ordre d’execució d’aquestes:  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.40:  etapa de construcció núm.1 
Font: http://www.atersa.com/home.asp 
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Figura 2.41:  etapa de construcció núm.2 
Font: http://www.atersa.com/home.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.42:  etapa de construcció núm.3 
Font: http://www.atersa.com/home.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.43:  etapa de construcció núm.4 
Font: http://www.atersa.com/home.asp 
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Figura 2.44:  etapa de construcció núm.5 
Font: http://www.atersa.com/home.asp 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.45:  etapa de construcció núm.6 
Font: http://www.atersa.com/home.asp 
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2.5 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
A partir de la cartografia geològica 1:250.000 extreta del Institut Cartogràfic de 
Catalunya, obtenim que per a la nostra zona afectada el plànol de base geològica respon 
a la Figura 2.46: 

 
Figura 2.46:  Cartografia geològica a escala 1:250.000 de la zona d’estudi 

Font: http://www.icc.cat/ 

On els materials que hi són presents són els següents: 
 
CENOZOIC: 
 

 Quaternari 
 

Q2D: Plistocè superior. Graves (terrasses i glacis) 
Q1D: Plistocè inferior. Conglomerats, sorres i lutites (cons de dejecció) 
Q3E: Holocè. Llims i còdols (col·luviona, dipòsits fluvioglacials) 

 
 

 Neogen 
 

N1A: Miocè inferior. Calcàries esculloses  
N1C: Miocè inferior. Llims, margues i gresos bioclàstics  
N2C: Miocè mitjà. Lutites i gresos  
N2E: Miocè superior. Conglomerats  
N1D: Miocè inferior. Guixos (Vilobí del Penedès) 
N1C: Miocè inferior. Llims, margues, gresos bioclàstics 
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MESOZOIC: 
 

 Cretaci 
 

K12C: Cenomanià-Turonià. Calcàries bioclàstiques amb prealveolina i dolomies 
 
 

 Cretaci inferior 
 

C1-2: Neocomià-Barremià. Calcàries no diferenciades 
 
A partir del plànol extret també de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, però ara és 
1:50.000, obtenim tres zones, la primera de les qual és la Figura 2.47, la segona és la 
Figura 2.48 i la última la Figura 2.49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.47:  Cartografia geològica a escala 1:50.000 de la zona d’estudi 
Font: http://www.icc.cat/ 

 
Qv: ventalls al·luvials antics. Plistocè. (Més abundant de tots) 
NMag: argiles, gresos i conglomerats. Serraval·lià-Vallesià. 
NMm: margues amb intercalacions de calcàries. Tortonià superior. 
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Figura 2.48:  Cartografia geològica a escala 1:50.000 de la zona d’estudi 

Font: http://www.icc.cat/ 

NMe: calcarenites esculloses, biomicrites i biorudites. Serraval·lià-Vallesià 
Q: sediments recents de fons de valls, rieres i falda de muntanya o turó. Holocè. 
CVBcd: calcàries amb interaccions dolomítiques. Valanginià-Barremià 
NMcv: conglomerats amb matriu argilosa. Aquitanià-Burdigalià 
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Figura 2.49:  Cartografia geològica a escala 1:50.000 de la zona d’estudi 
Font: http://www.icc.cat/ 

 
 NMgx: guixos. Tortonià. 
 
És convenient destacar també que tot i que per al disseny dels ferms considerem el 
pitjor tipus de les explanades per una falta de mitjans i instruments per quantificar el 
CBR del sòl, s’ha realitzat una inspecció visual del terreny i s’han recollit mostres per a 
totes les rutes i els resultats són els següents: 
 

 Ruta núm. 1: 
 

Llims: la seva presència és majoritària. 
Graves llimoses: sobretot en el tram un cop hem travessat el riu i en algun lloc 
en concret de l’inici de la ruta.  

 
 Ruta núm. 2: 

 
Llims:  
Graves llimoses: en trobem sobretot en el camí que comunica Vilobí del Penedès 
amb Guardiola de Font-Rubí i també, però amb menor mesura, al tram que uneix 
Vilafranca amb les Cabanyes. 

 
 Ruta núm. 3: 
Llims: la seva presència és gairebé uniforme excepte en algun tram concret. 
Graves llimoses: presència molt discreta comparada amb els llims. 

 
 Ruta núm. 4: 

 
Llims: presència gairebé uniforme entre Sant Pere Molanta i Sant Cugat. 
Graves llimoses: presència en alguns indrets de la ruta que uneix Vilafranca amb 
Sant Pere Molanta. 

 
 Ruta núm. 5: 

 
Llims: és el clar predominador de la ruta. 
Graves llimoses: presència en alguns trams de la ruta que uneix Sant Pere 
Molanta amb les Gunyoles i també de Vilafranca a Sant Pere. 
Roques: presència abundosa en la zona molt pròxima a les Gunyoles. 
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Figura 2.50:  Mostra obtinguda de graves llimoses 
Font: elaboració pròpia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.51:  Mostra obtinguda de llims 
Font: elaboració pròpia 

 
 
2.6 MOVIMENT DE TERRES 
 
2.6.1 CÀLCUL DEL VOLUM DE DESMUNT I TERRAPLÈ 
 
El volum de desmunt i de terraplè s’ha obtingut mitjançant la comparació de les 
seccions transversals de PK’s consecutius, amb les seccions transversals de l’eix 
longitudinal de la carretera que equidisten 40 metres entre elles, així com altres punts 
d’interès existents entremig. En general, el càlcul dels volums de terraplè i desmunt, a 
excepció d’alguns casos particulars, es calcula de forma directa aplicant les següents 
equacions: 
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2.6.1.1 VOLUM DE TERRAPLÈ I DESMUNT PER TRAMS EN ELS QUALS EN 
UN PUNT ENTERMIG D’AQUEST CANVIA DE TERRAPLÈ A DESMUNT 
 

2

2 d

TD

D
VDESMUNT ⋅

+
=  

 

2

2 d

TD

T
V

TERRAPLÈ
⋅

+
=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.52:  Situació amb canvi de terraplè a desmunt en punt intermig 
Font: Apunts de l’assignatura Omvop 

D: Superfície de Desmunt 
T: Superfície de Terraplè 
d: Longitud entre les dues superfícies considerades 
 
2.6.1.2 VOLUM DE TERRAPLÈ I DESMUNT PER TRAMS EN ELS QUALS EN 
CAP PUNT DEL TRAM ES CANVIA DE TERRAPLÈ A DESMUNT 

 

d
DD

VDESMUNT ⋅
+

=
2

21  

d
TT

V
TERRAPLÈ

⋅
+

=
2

21  

 



  CAPÍTOL 2: PROPOSTES 

 - 88 – 
ESTUDI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA PER CAMINS RURALS A LA 

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.53:  Situació amb terraplè i desmunt on no es produeix canvi 

Font: Apunts de l’assignatura Omvop 

 
 
 

D1: Superfície de Desmunt de la secció núm. 1 
D2: Superfície de Desmunt de la secció núm. 2 
T1: Superfície de Terraplè de la secció núm. 1 
T2: Superfície de Terraplè de la secció núm. 2 
d: Longitud entre les dues superfícies considerades 
 

O si ens trobéssim en el cas en què els punts de pas (P1 i P2) no coincidissin en una 
alineació recta, aleshores es tracen dos plans verticals que passen un per P1 i l’altre per 
P2 i que alhora són paral·lels a l’eix. 
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Figura 2.54:  Situació amb terraplè i desmunt on no es produeix canvi 

Font: Apunts de l’assignatura Omvop 

 

2.6.1.3 UNA SECCIÓ MIXTA I UNA ALTRA TOTA EN DESMUNT O TERRAPLÈ 

 
Es traça un pla vertical i un de paral·lel a l’eix, que conté el punt P de la secció mixta, 
dividint-se el volum total en dues parts que corresponen a seccions de desmunt a 
desmunt i de desmunt a terraplè. 
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Figura 2.55:  Situació amb secció mixta i una altra o tota de terraplè o tota de desmunt. 
Font: Apunts de l’assignatura Omvop 

 

 

A partir de les diverses situacions analitzades i de com se’n realitza el càlcul es pot 
obtenir, a partir dels perfils transversals, proporcionats per a cadascuna de les rutes en 
les quals basem l’Estudi, el volum total de volum de desmunt i de terraplè. 
 
Tot i així, per tal d’agilitzar els càlculs i també per obtenir uns millors resultats i més 
acurats, amb l’ajuda de l’aplicació d’Autocad MDTv5 ha estat possible obtenir, tal i 
com s’inclouen en els Annexos, els valors parcials per a cada secció, així com el valor 
total de volum de terres, realitzant en cas de dubtes i per al càlcul interpolacions entre 
perfils. Aquesta aplicació ha estat molt útil, ja que és necessària per al correcte 
desenvolupament de l’obra, així com per a la realització del pressupost. 
 
 
2.7 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
 Davant d’un problema o una situació per resoldre, com passa en la majoria 
d’estudis o projectes, ens trobem que se’ns plantegen diverses solucions que poden ser 
millors o pitjors i que  per tant s’hauran de valorar. És en aquest apartat on exposem les 
diverses opcions que s’han tingut en compte i que en el cas de no poder realitzar la 
solució triada es tornarien a tenir en compte. 
 
 Haurem de diferenciar les diferents alternatives, segons tres àmbits molt 
destacats del nostre Estudi: 
 
 
 
2.7.1 FERMS I PAVIMENTACIÓ 
 
2.7.1.1 SOLUCIÓ PER MITJÀ DE LLASTS (“ZAHORRAS”) 
 

Un factor molt important, tal i com ja s’ha destacat per a la solució que 
finalment s’ha adoptat és la de l’impacte ambiental que puguin produir les diferents 
solucions triades, ja que per tractar-se de camins d’ús gairebé exclusivament rural no és 
idoni plantejar quelcom que desentoni amb l’entorn, ja que són paratges molt 
característics de la comarca, els quals s’han de cuidar.  
 

És per aquesta raó, per la qual si no disposem del tractament superficial (ja que 
aquest és realment l’únic element artificial, per ser el lligant un derivat del petroli) així 
doncs, la solució estructural del ferm és molt més natural (encara que els àrids del llast 
“artificial” puguin enganyar pel nom, ja que aquests simplement han estat prèviament 
fracturats). El ferm utilitzat serà per tant el de la Figura 2.56.  
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                                              Els espessors mínims estan donats en centímetres 
 

Figura 2.56: Solució adoptada com a ferm 
Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 

 

 
Figura 2.57: Llegenda del catàleg de ferms i paviments 

Font: Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intesidad de tráfico (1991) 
 
Fins a aquest punt podem veure-hi simplement avantatges, però haurem de 
considerar altres aspectes fonamentals: 
 

 Conservació 
 

Les raons de conservació de la via són les ja esmentades: augmentar la vida de 
servei, reduir els costos totals del transport i garantir la seguretat, eficiència i 
comoditat del transport present. 
 
Per tal d’aconseguir una adient conservació i al mateix temps millorar la vida 
útil, els costos d’explotació dels vehicles augmenten, així com el temps per 
realitzar els viatges i l’augment del combustible i produïm una disminució 
important de la seguretat dels usuaris. Però l’efecte més destacat és que evita les 
vibracions i els impactes retardant d’aquesta manera els efectes de la fatiga i la 
ruptura. 
 
Hem de tenir en compte que per a la solució escollida el factor de la conservació 
passa a tenir una importància de molt major ordre que en el cas de la solució 
finalment adoptada. La raó és que l’absència del tractament superficial empitjora 
aspectes com per exemple el rodament dels àrids, la creació de solcs per causa 
de la pluja, complicació per al drenatge i evacuació de l ‘aigua, pèrdua de textura 
superficial, desintegració del material,etc. 
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Tal i com ja s’havia fet esment, per a la determinació dels aspectes de 
conservació més fiable del ferm es realitzaran fonamentalment de manera visual. 
 

� Operacions Ordinàries 
  

En aquest cas concret, la categoria de trànsit ens pot indicar de forma general 
el tipus d’operacions a realitzar, així com el seu valor residual. Tot i que 
aquestes consideracions no resulten directes ja que estan pensades per a 
solucions amb naturalesa de paviment de: DTS, STS o LB. 

 
Un aspecte important que s’ha de tenir en compte pel que fa a les operacions 
ordinàries és la climatologia, ja que si plou de tant en tant i el grau d’humitat 
de la zahorra es manté aleshores la via durarà més temps en bon estat, però 
si per contra plou en excés es formaran solcs o si existeix un període de 
sequera important el material de la zahorra s’aixecarà de la superfície. 

 
Tot i que usualment les operacions ordinàries estan considerades com a 
actuacions per a realitzar de manera anual per a vies preferents i que en el 
cas del Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad (1991) 
es consideren aquestes actuacions cada cinc anys, establirem un terme mig i 
les considerarem cada dos anys. Es tindran en compte, doncs, diferents 
actuacions per a un període de 20 anys, que seran les següents: 

 
- Any 1r: no es necessària cap actuació 
- Any 2n: escarificat + 10 cm de ZA 
- Any 4t: escarificat + 10 cm de ZA + Reperfilat 
- Any 6è: escarificat + 10 cm de ZA 
- Any 8è: escarificat + 15 cm de ZA + Reperfilat 
- Any 10è: escarificat + 15 cm de ZA  
- Any 12è: escarificat + 10 cm de ZA 
- Any 14è: escarificat + 10 cm de ZA  
- Any 16è: escarificat + 5 cm de ZA + Reperfilat 
- Any 18è: escarificat + 5 cm de ZA 
- Any 20è: Valor Residual = 20 % 

 
� Operacions extraordinàries: 

 
Si es dóna el cas que apareixen deterioracions importants, necessitarem 
d’aquestes actuacions, tot i que la seva aplicació serà molt més reduïda. Com 
ja s’ha comentat, l’aspecte de conservació serà molt destacat per a aquesta 
solució, és per tant que en cas de per exemple una pluja de caire intens, la 
solució estructural considerada sigui molt dèbil i sigui necessari aplicar una 
operació de tipus extraordinària. 

 
Segons els diferents anys de posada en servei, diferenciem les aplicacions 
extraordinàries a  realitzar en: 
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- Any 5è: col·locació de tota una capa de zahorra artificial (15 cm) i entre 10 
i 15 cm de zahorra natural. 
- Any 10è: col·locació de tota una capa de zahorra artificial (15 cm) i entre 5 
i 10 cm de zahorra natural. 
- Any 15è: col·locació de tota una capa de zahorra artificial (15 cm) i entre 5 
i 10 cm de zahorra natural. 

 
 Aspectes econòmics 

 
Obtindrem doncs el cost total d’una secció de ferm mitjançant la següent 
expressió: 

 

321 CCCC −+=  

 
On C és el cost total de la secció, C1 és el cost de construcció, C2 és el cost de 
conservació (incloent tant els costos de les operacions ordinàries com els costos 
de rehabilitació que es produeixen durant el procés al qual s’estén l’anàlisi 
econòmic) actualitzat a l’any de construcció i C3 és el valor residual de la secció 
al final del període al qual s’estén l’anàlisi econòmica i actualitzada a l’any de la 
construcció.  
 
El valor d’actualització que es fixa és un paràmetre fonamental per al càlcul, 
s’acostuma a treballar amb un valor de a= 6%, per al nostre estudi econòmic 
també utilitzarem, doncs, aquest valor. 

 
Cal destacar que com en el cas de les operacions ordinàries, seguint la mateixa 
justificació que abans, l’anàlisi serà per a un període de 20 anys, tot i saber que 
el període de projecte és de 10 anys. 

 
Per a poder realitzar el càlcul de manera adient ens caldrà conèixer el valor dels 
preus unitaris de les unitats d’obra necessàries per a realitzar l’estructura triada 
del ferm, que són els següents: 
 

 
DESCRIPCIÓ UNITAT D’OBRA UNITATS €/UNITAT 

 Subbase de zahorra natural amb estès i compactat del 
material al 98 % del PM 

m3 22,38 

Base de zahorra artificial, col·locada amb motoanivelladora 
i compactat del material al 98% del PM 

m3 27,98 

 
S’ha de fer esment que per a zahorra natural en estructures de ferm s’exigeix un 
valor mínim del 98% del PM i que per al cas de zahorra artificial on la categoria 
de trànsit sigui una T4 el valor mínim que s’exigeix també és del 98% del PM. 

 
Separarem els càlculs dels diferents sumands per tal d’obtenir el cost total de la 
secció: 
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� Costos de Construcció (C1) 
 

Recordem que el nostre ferm està composat per 20 cm de zahorra natural 
i 15 cm de zahorra artificial, tal i com s’ha indicat.  

 
233

1 /€67,8/€98,2715,0/€38,222,0 mmmmmC =⋅+⋅=  
 

� Costos de Conservació (C2) 
 

Primer de tot haurem de separar el càlcul de costos de conservació en dos 
sumands: 

 
                                       22212 CCC +=  

 
- C21: els costos de conservació ordinària durant el període d’anàlisi. 

 
( ) 2

21 /€18,2598,2705,005,010,010,015,015,010,010,010,0 mC =⋅++++++++=

 
- C22:  són els costos de les rehabilitacions o operacions de conservació 
extraordinàries realitzades durant el període d’anàlisi. 

 
Considerarem el cost de les actuacions extraordinàries esmentades 
segons l’any d’actuació: R5, R10 i  R15. 
 
Com que igual que abans hem suposat una valor d’actualització igual a 
un 6%, trobarem el valor de C22 de la següent manera: 

 
[ ])42,0()56,0()75,0( 1510522 RRRC ⋅+⋅+⋅=

( ) ( ) ( )[ ]38,221,098,2715,042,038,221,098,2715,056,038,2215,098,2715,075,022 ⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅=C
2

22 /€97,11 mC =  
 
 

 
� Valor Residual (C3) 

  
Ja per últim, el valor residual es pot calcular com un percentatge V del cost de 
construcció C1 en funció del seu valor al final del període d’anàlisi (20% en el 
nostre cas tal i com hem indicat anteriorment). 

 
Un altre cop direm que hem suposat un valor d’actualització igual a un 
6%, ara trobarem, doncs, que el valor de C3 l’obtenim de la següent 
manera: 
 

2
13 /€54,0)67,8200031,0()0031,0( mCVC =⋅⋅=⋅⋅=  
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� Cost total de la secció 
 

Tenint en compte, doncs, que el cost total de C2 té el següent valor: 
 

222
22212 /€15,37/€97,11/€18,25 mmmCCC =+=+=  

 
Aleshores ja podem trobar el cost total de la secció: 

 
=−+=−+= 222

321 /€54,0/€15,37/€67,8 mmmCCCC 45,28 €/m2 

 
Es pot veure que tal i com s’ha comentat, el preu dels materials a utilitzar és 
menor ja que deixem de col·locar reg i també deixem de col·locar el tractament 
superficial, la qual cosa redueix el preu perquè estem col·locant menys material. 
Tot i així, el que realment influeix en el preu és la conservació, que és el que 
realment ens fa pujar el preu total de la secció pel fet que el manteniment a 
realitzar és més constant i de gran quantitat. 
 
Per tant aquesta solució ha estat desestimada per un excés en el preu; tot i que és 
la millor solució existent pel que fa a l’impacte ambienta,l el preu la desacredita, 
perquè amb una correcta execució de la solució adoptada l’impacte ambiental 
produït també és mínim i en el fons molt acceptable. 
 

2.7.2 SISTEMES DE RESTRICCIÓ D’ACCÉS 
 
 Les dues propostes que van ser estudiades són les següents: 
 
2.7.2.1 XICANA 
 

És una solució basada en dues barreres que es troben separades una certa 
distància i que pivoten sobre el seu eix per tal de poder donar pas als vehicles 
relatius al manteniment. L’espai que deixen de marge no permet l’entrada de 
vehicles de dimensions relatives a un automòbil, tot i que si es separés aquesta 
distància es podria permetre el seu pas, tot obligant a aquests a realitzar una 
maniobra força complexa. 
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Figura 2.56:  disposició d’un tancament mitjançant xicana 

Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.57:  imatge d’una xicana en una via ciclista 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 

 
Com que aquesta solució no deixa passar els vehicles motoritzats (excepte les 
motos) i tal i com s’ha comentat, en alguns casos és necessari que certes 
persones individuals puguin exercir aquest dret, aleshores la solució no serà la 
adient. Per altra banda, si es deixés prou espai, aquests vehicles tindrien accés 
il·limitat sempre que volguessin i no se’ls podria impedir  l’accés, i és això  
precisament el que volem evitar. És per això que es converteix en una solució 
desaconsellada. 

 
2.7.2.2 BARRERA 
 

Aquest sistema de restricció d’accés pot ser de dos tipus: basculant o pivotant 
ocupant completament la via amb un pas lateral per a ciclistes. Necessita 
disposar d’un sistema que permeti elevar la barrera per tal de facilitar el pas dels 
vehicles autoritzats. 
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En aquest últim aspecte és on rau el principal problema d’aquest sistema, i és 
que seria una molt bona opció a tenir en compte, però en el cas de no limitar la 
utilització d’elevar la barrera, ens trobaríem un altre cop que qualssevol usuari 
podria fer ús de la via (simplement només hauria de baixar del cotxe i aixecar la 
barrera); si en canvi se’n limita la utilització, aquesta s’hauria de fer mitjançant 
instruments com seria per exemple un cadenat i les seves associades claus que 
serien repartides entre els usuaris autoritzats, però cal recordar que el sistema 
amb clau resulta molt fàcil de copiar i per tant estendre a més usuaris dels 
estrictament necessaris. És sobretot per aquesta última raó, per la qual es 
desaconsella aquesta solució. 
 

 
Figura 2.58:  disposició d’un tancament mitjançant una barrera 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.59:  :  imatge d’una barrera en una via ciclista 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) 
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2.7.3 MOVIMENT DE TERRES 
 
En aquest sentit, el que farem és considerar que un cop extrets els perfils longitudinals 
del terreny de cadascuna de les rutes, la rasant que definirem en aquesta alternativa no 
serà una que nosaltres imposarem, sinó que esdevindrà la mateixa rasant que conforma 
el terreny ja existent.  
 
Aquesta consideració és evident que provoca un canvi en el cost total de l’obra, ja que 
com que no existeixen zones ni de desmunt ni de terraplè, l’únic cost a considerar pel 
que fa a l’afectació sobre els camins a utilitzar serà: 
 
 

DESCRIPCIÓ UNITAT D’OBRA UNITATS €/UNITAT 
Fresat per cm de gruix de tot tipus d'estructura que 
conformi el ferm, inclòs càrrega mecànica o 
manual, transport a l'abocador dels materials 
resultants, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador, inclosa la neteja de la superfícies 

 
 

m2 

 
 

0,74 

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, 
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i 
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 

 
m3 

 
2,47 

Solució per a ferms de vies de baixa intensitat que 
consta d'una base de 20 cm de zahorra natural, reg 
d'emprimació, 15 cm de zahorra artificial i un 
tractament superficial amb graveta de tipus bicapa. 
S'hi inclouran els costos de conservació ordinaris, 
extraordinaris i el valor residual. 

 
 

m2 

 
 

29,14 

Sistema de restricció a l'accés de vehcicles 
motoritzats, consistent en un pilot abatible de tipus 
elèctric que es troba alimentat a partir d'una placa 
fotovoltaica, conformat també per una bateria i un 
regulador. 

 
 

u 

 
 

5.595,25 

Plataforma metàl·lica prefabricada per a pas 
d'usuaris  per sobre d'obstacles a nivell, amb 
planxa d' acer de 12mm de gruix, inclosos els 
suports en els extrems. 

 
m2 

 
71,10 

Senyalització vertical corresponent a la ruta, 
constituïda per un suport de fusta tractada i un 
cartell indicatiu. 

 
u 

 
1.027 

Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a 
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI 
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, 
sense incloure el suport, totalment col·locada. 

 
u 

 
136,91 

Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per 
a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI 
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, 

 
u 

 
77,15 
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sense incloure el suport, totalment col·locada. 
Pintat de senyal d’estop o cediu el pas, fletxes, 
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs 
d’illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en 
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb 
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 

 
 

m2 

 
 

11,13 

Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, 
inclosos elements de fixació al suport, sense 
incloure el suport, totalment col·locada. 

 
u 

 
70,57 

Senyalització completa per a restricció de pas 
sense ocupació de carril, en qualsevol tipus de 
calçada, per a retirada i/o col·locació de plaques, 
panells, adhesius reflectants i fites, incloent 
senyals, panells direccionals, cons i fites 
reflectants d'abalisament, barreres de seguretat i 
tots els materials i elements necessaris per a la 
realització de les operacions projectades segons la 
normativa vigent, amb l'autorització dels 
organismes competents i l'aprovació de la Direcció 
de l'Obra.   

 
 
 

u 

 
 
 

97,27 

 
Per una part és evident que el Pressupost d’Execució Material (PEM) es veu reduït. Però 
les justificacions per les quals no s’ha triat aquesta solució són les següents: 
 

1. Segons el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (2007) i des de 
qualssevol àmbit de disseny de traçats de vies de tipus ciclistes, no s’aconsella 
superar un 5% i com a màxim un 8% de pendent. Aleshores són diversos els 
trams en els quals aquest pendent és superat (i fins i tot pot arribar a ser doblat) 
la qual cosa provoca un augment de la dificultat de l’itinerari, una incomoditat 
per a l’usuari (provocant en algun dels casos haver de baixar de la bicicleta) 
produint al mateix temps una discontinuïtat en el trajecte per a l’usuari i en 
dificulta l’ús amb la finalitat de desplaçament. 

2. L’objectiu d’aquests itineraris són primerament per tal de donar una alternativa 
al trànsit motoritzat i potenciar una mobilitat molt més sostenible. Si no 
modifiquem la rasant d’aquests, aleshores pot perdre funcionalitat en aquest 
aspecte i en canvi guanyar pel que fa a l’ús d’aquests camins per al lleure (el 
qual és un objectiu totalment secundari per a aquest estudi). 

3. Per tal de garantir un millor drenatge de la zona és convenient establir uns 
talussos laterals que permetin una sortida adient per a l’aigua. Per tal de generar 
aquesta situació estructural, és necessari realitzar una sèrie de moviments de 
terres per tal d’adequar correctament el terreny. La qual cosa provocarà una sèrie 
de bassals i col·lapse en alguns punts concrets del traçat, provocant una erosió 
del ferm.  

4. A partir de realitzar els moviments de terres calculats per a la solució final, 
estem millorant l’estat global d’unes vies que en molts casos són totalment 
precàries i poden semblar oblidades. Aquesta millora no es podia portar a terme 
des d’un usuari individual (tot i que en algun cas es té constància que ha passat), 
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així doncs d’aquesta manera estem potenciant un nou ús i una millora d’antics 
camis per a molts ja oblidats, però que formen part de la orografia del Penedès. 

 
 
2.8 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
La identificació dels accessos per a cadascun dels pobles que ens marquen les diferents 
rutes que conformen l’Estudi, i també l’anàlisi respecte la xarxa de transport públic 
existent, s’ha realitzat a partir de la cartografia inclosa al Pla Territorial de l’Alt 
Penedès del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Pel que fa a l’estudi de l’àmbit topogràfic, s’ha utilitzat la base topogràfica 1:5.000 i les 
ortofotos també de 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Els plànols 
utilitzat són els següents: 
 
Plànol 278-128 
Nom del full: Vilafranca del Penedès 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f278128fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f278128xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f278128xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f278128xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f278128s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f278128ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f278128s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f278128ss0r090.sid 
 
Plànol 278-127 
Nom del full: les Cabanyes 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f278127fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f278127xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f278127xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f278127xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f278127s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f278127ss0r090.sdw 
 - Referència: of5mv60sd0f278127s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f278127ss0r090.sid 
 
Plànol 277-128 
Nom del full: la Bleda 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f277128fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f277128xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f277128xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f277128xtr04.dxf 
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Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f277128s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f277128ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f277128s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f277128ss0r090.sid 
 
Plànol 279-128 
Nom del full: Sant Pere Molanta 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f279128fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f279128xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f279128xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f279128xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f279128s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f279128ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f279128s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f279128ss0r090.sid 
 
Plànol 277-127 
Nom del full: Pacs del Penedès 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f277127fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f277127xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f277127xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f277127xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f277127s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f277127ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f277127s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f277127ss0r090.sid 
 
Plànol 277-125 
Nom del full: Guardiola de Font-Rubí 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f277125fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f277125xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f277125xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f277125xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f277125s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f277125ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f277125s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f277125ss0r090.sid 
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Plànol 278-126 
Nom del full: la Granada 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f278126fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f278126xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f278126xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f278126xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f278126s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f278126ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f278126s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f278126ss0r090.sid 
 
Plànol 276-129 
Nom del full: la Múnia 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f276129fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f276129xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f276129xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f276129xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f276129s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f276129ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f276129s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f276129ss0r090.sid 
 
Plànol 276-128 
Nom del full: Ratera 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f276128fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f276128xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f276128xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f276128xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f276128s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f276128ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f276128s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f276128ss0r090.sid 
 
Plànol 276-127 
Nom del full: els Hostalets 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f276127fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f276127xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f276127xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f276127xtr04.dxf 
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Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f276127s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f276127ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f276127s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f276127ss0r090.sid 
 
Plànol 276-126 
Nom del full: Sant Martí Sarroca 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f276126fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f276126xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f276126xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f276126xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f276126s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f276126ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f276126s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f276126ss0r090.sid 
 
Plànol 276-125 
Nom del full: la Rovira Roja 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f276125fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f276125xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f276125xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f276125xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f276125s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f276125ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f276125s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f276125ss0r090.sid 
 
Plànol 276-124 
Nom del full: el Mas Moió 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f276124fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f276124xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f276124xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f276124xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f276124s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f276124ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f276124s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f276124ss0r090.sid 
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Plànol 277-124 
Nom del full: les Casetes d’en Raspall 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f277124fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f277124xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f277124xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f277124xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f277124s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f277124ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f277124s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f277124ss0r090.sid 
 
Plànol 278-125 
Nom del full: Puigdàlber 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f278125fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f278125xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f278125xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f278125xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f278125s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f278125ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f278125s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f278125ss0r090.sid 
 
Plànol 278-124 
Nom del full: el Pla del Penedès 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f278124fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f278124xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f278124xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f278124xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f278124s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f278124ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f278124s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f278124ss0r090.sid 
 
Plànol 277-126 
Nom del full: Vilobí del Penedès 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f277126fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f277126xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f277126xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f277126xtr04.dxf 
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Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f277126s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f277126ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f277126s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f277126ss0r090.sid 
 
Plànol 277-129 
Nom del full: els Monjos 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f277129fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f277129xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f277129xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f277129xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f277129s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f277129ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f277129s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f277129ss0r090.sid 
 
Plànol 278-129 
Nom del full: Moja 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f278129fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f278129xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f278129xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f278129xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f278129s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f278129ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f278129s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f278129ss0r090.sid 
 
Plànol 279-129 
Nom del full: l’Arboçar de Dalt 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f279129fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f279129xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f279129xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f279129xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f279129s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f279129ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f279129s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f279129ss0r090.sid 
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Plànol 280-129 
Nom del full: els Pelagons de Baix 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f280129fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f280129xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f280129xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f280129xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f280129s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f280129ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f280129s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f280129ss0r090.sid 
 
Plànol 280-128 
Nom del full: Olesa de Bonesvalls 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f280128fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f280128xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f280128xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f280128xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f280128s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f280128ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f280128s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f280128ss0r090.sid 
 
Plànol 280-127 
Nom del full: les Cabòries 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f280127fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f280127xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f280127xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f280127xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f280127s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f280127ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f280127s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f280127ss0r090.sid 
 
 
Plànol 279-127 
Nom del full: Sant Cugat Sesgarrigues 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f279127fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f279127xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f279127xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f279127xtr04.dxf 
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Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f279127s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f279127ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f279127s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f279127ss0r090.sid 
 
Plànol 276-130 
Nom del full: l’Arboçar de Dalt 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f276130fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f276130xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f276130xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f276130xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f276130s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f276130ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f276130s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f276130ss0r090.sid 
 
Plànol 277-130 
Nom del full: la Ràpita 
Carpeta comprimida de base topogràfica: bt5mv20f277130fdcr04.zip 
Fitxers que conté: 
 - Altimetria: bt5mv20f277130xar04.dxf 
 - Planimetria: bt5mv20f277130xpr04.dxf 
 - Toponímia: bt5mv20f277130xtr04.dxf 
Carpeta comprimida d’ortofoto: of5mv60sd0f277130s0r090.zip 
Fitxers que conté: 
 - SIG :of5mv60sd0f277130ss0r090.sdw  

- Referència:of5mv60sd0f277130s0r090ca4.xml 
 - Ortofoto:of5mv60sd0f277130ss0r090.sid 
 
 
A partir d’aquesta topografia obtinguda, dels documents en format *.dxf, utilitzant 
l’aplicació d’Autocad MDTv5 ha estat possible obtenir els perfils longitudinals i 
transversals i obtenir també el càlcul del moviment de terres.  
 
Cal fer esment de les escales utilitzades, ja que tot i que la sèrie de base topogràfica de 
l’ICC és la 1:5.000, nosaltres hem aplicat per tal d’obtenir una millor assimilació dels 
plànols a una escala 1:2.000. També ens succeeix amb els perfils longitudinals, que han 
estat obtinguts a una escala vertical 1:500 i una escala horitzontal 1:2.000 i se’ls ha 
aplicat una escala 1:2000. Els perfils transversals han estat obtinguts a una escala 
horitzontal 1:200 i una escala vertical 1:200 i se’ls ha aplicat una escala 1:500. Ja per 
últim, fer esment que per indicar la posició dels cartells, dels pilots abatibles i de punts 
“negres” de drenatge s’ha utilitzat la cartografia tant de base topogràfica com d’ortofoto 
en l’escala a la qual hem obtingut aquesta base, és a dir 1:5.000. 
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És necessari comentar la utilització de quatre plànols extrets del Pla Territorial de l’Alt 
Penedès, que faran més compressible la situació de les infraestructures i de la mobilitat 
a la dita comarca. 
 
2.9 TERRENYS AFECTATS 
 
A partir de la Sede electrónica del catastro obtenim les parcel·les que serà necessari que 
siguin expropiades: 
 
Parcel·la 15, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 180 m2 

 
Parcel·la 16b, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 150 m2 

 
Parcel·la 17, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 180 m2 

 
Parcel·la 59, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 270 m2 

 
Parcel·la 45, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 180 m2 

 
Parcel·la 47, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 210 m2 

 
Parcel·la 38, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 240 m2 

 
Parcel·la 37, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 120 m2 

 
Parcel·la 36, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 450 m2 

 
Parcel·la 35, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 180 m2 

 
Parcel·la 48 a, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 450 m2 

 
Parcel·la 48 b, Vilobí del Penedès, Barcelona. Àrea= 390 m2 

 
Parcel·la 31a, Bellver, Barcelona. Àrea= 300 m2 

 
Parcel·la 31b, Bellver, Barcelona. Àrea= 90 m2 

 
Parcel·la 31c, Bellver, Barcelona. Àrea= 210 m2 

 
Parcel·la 55, Vilafranca del Penedès, Barcelona. Àrea=240 m2 
 
Parcel·la 54, Vilafranca del Penedès, Barcelona. Àrea=300 m2 
 
Parcel·la 53, Vilafranca del Penedès, Barcelona. Àrea=240 m2 
 
Parcel·la 48 a, Vilafranca del Penedès, Barcelona. Àrea=510 m2 
 
Parcel·la 48 c, Vilafranca del Penedès, Barcelona. Àrea=240 m2 
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Parcel·la 47 b, Vilafranca del Penedès, Barcelona. Àrea=210 m2 
 
Parcel·la 21, Olèrdola, Barcelona. Àrea=30 m2 
 
Parcel·la 20, Olèrdola, Barcelona. Àrea=150 m2 
 
Parcel·la 9, Olèrdola, Barcelona. Àrea=150 m2 
 
Parcel·la 1, Sant Pere Molanta, Barcelona. Àrea=420 m2 
 
Parcel·la 9, Sant Pere Molanta, Barcelona. Àrea=270 m2 
 
Parcel·la 11, Sant Pere Molanta, Barcelona. Àrea=210 m2 
 
Parcel·la 12 a, Sant Pere Molanta, Barcelona. Àrea=90 m2 
 
Parcel·la 1 a, Sant Pere Molanta, Barcelona. Àrea=900 m2 
 
 
 
 
 


