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1. RAÓ DE SER 

 

Actualment, el municipi de Vilamacolum té problemes pel que fa a la mobilitat, 

principalment pel fet que un dels principals accessos des de Figueres a la zona 

costanera de Sant Pere Pescador, des de la C-31, es fa per la carretera que 

passa per dins del seu nucli urbà, per uns carrers on no hi ha ni voreres, els 

vehicles passen pel davant mateix de les cases i, fins i tot, hi ha algun revolt amb 

un traçat prou complicat. 

  

Les principals problemàtiques que es desprenen d’aquest fet són: 

 

 - Gir molt tancat dins el poble que sovint comporta problemes de pas, 

sobretot als vehicles pesats, caravanes i autocaravanes. 

 - Trànsit per dins de la zona habitada, sobretot els mesos d’estiu i caps de 

setmana, i que comporta molèsties als veïns així com problemes de seguretat 

viària i dificulta la mobilitat tant de vianants com de vehicles pel poble. 

 - Risc d’atropellaments i poca seguretat dels vianants dins el poble, així 

com molèsties per fums i sorolls. 

 

Amb la construcció d’aquesta variant s’evitarà que els vehicles que vulguin 

enllaçar la carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum amb la C-31 en 

direcció Figueres o viceversa passin per dins el nucli urbà de Vilamacolum, 

facilitant la fluïdesa del trànsit per a fer aquest tram i millorant la seguretat de dins 

el poble. 

A continuació veiem un esquema del traçat actual que han de seguir els vehicles per 

anar des de la actual C-31 fins a Sant Pere Pescador. 
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2. ANTECEDENTS 

 

Es dóna la circumstància de que el projecte de traçat  de “ Millora  general.  

Condicionament. Carretera C-31. PK 356+900 al PK 374+400. Carretera 252. PK 

10+080 al PK 12+040. Tram: Verges-Torroella de Fluvià ”, redactat l’any 2004 per 

ordre de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, ja preveia 

en el punt quilomètric 373,1 de la C-31 la inclusió d’un enllaç per a la connexió de 

l’esmentada via de la xarxa bàsica, després del seu condicionament, amb la futura 

variant de Vilamacolum, clausurant la intersecció al mateix nivell que existeix 

actualment a Vilacolum per a l’accés a Vilamacolum des de la C-31. 

En aquest moments la situació actual a Juny del 2011 és que ja esta construït la 

nova carretera C-31 amb l’enllaç corresponent per la futura variant de Vilamacolum. 

En la següent fotografia aèria podem veure la situació actual: 
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3. CONDICIONANTS 

3.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

 

La cartografia utilitzada en el desenvolupament d’aquest projecte es troba a escala 

1/5000 i ha sigut proporcionada en format .dwg de forma pública per el departament 

de Carreteres de Girona. També s’ha utilitzat la 1/10000 i extretes del ICC. 

 

Pel que fa a mapes geològics de Catalunya s’ha utilizat el de escala 1/50000. 

3.2. GEOLÒGIA I GEOTÈCNIA 

 

Els quasi 2 km de la variant de Vilamacolum se situen entre les poblacions de 

Vilacolum (Carretera C-31) i Sant Pere Pesacador (GIV 6216), a la comarca de l’Alt 

Empordà. Des del punt de vista geològic l’esmentat emplaçament es troba dins de la 

unitat de relleu de La Depressió de L’Empordà. 

La depressió de l’Empordà és una fossa tectònica, l’origen de la qual es relaciona 

amb la fase distensiva que va afectar el marge mediterrani durant el Miocè, i que va 

produir una intensa fracturació en tota aquesta regió. El moviment relatiu de les 

diferents falles va determinar que algunes zones quedessin enlairades –els actuals 

massissos litorals i prelitorals-, respecte d’altres esfondrades –les depressions o 

fosses tectòniques-. Els materials que omplen la fossa tectònica empordanesa són 

sediments poc o gens consolidats del Neogen i del Quaternari, tant marins com 

continentals. 

En concret, la zona d’estudi se situa entre l’actual plana al·luvial del Baix Fluvià (on 

s’hi troben les poblacions de Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià) i la zona de 

trànsit entre dita plana i el que s’anomena com Terraprim d’Empordà (on hi ha les 

poblacions de Vilacolum i Vilamacolum). 
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A continuació podem veure un mapa geològic de la zona: 
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Els materials procedents dels desmunts excavats es classifiquen com a sòls 

seleccionat. Per tant, aquests materials podran utilitzar-se com a rebliments de 

tipus terraplè.  

Els materials podran ser emprats en els murs de coronament dels terraplens a 

executar sempre i quan satisfacin les condicions que defineixi el projecte en quant a 

permeabilitat, resistència, pes estabilitzador i protecció front a l’erosió. 

S’ha observat que a la zona hi ha dos tipus de sols que ens portaran a dos 

configuracions d’esplanada diferents. 

Tota aquesta informació és pot veure de forma més detallada en l’annex 3 geològia i 

geotècnia. 

 

3.3. CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 

 

Pel que fa concretament a la zona d’estudi, a grans trets, el clima de la zona és 

mediterrani continental amb estius suaus, hiverns freds i amb temporades força 

plujoses amb l'acabament d'ambdues estacions. 

Les temperatures mitjanes se situen entorn els 14-16º a gairebé tota la comarca 

amb màximes a les terres litorals. 

El projecte de la variant de Vilamacoloum es desenvolupa a la plana  al·luvial del 

Baix Fluvià, amb un relleu gairebé pla, i que correspon a la zona més occidental 

del territori inclòs en el PEF del Fluvià. 

En la zona d’estudi tenim el rec del Corredor el qual condicionarà el nostre traçat, 

ja que haurà de ser desviat. 

La superfície aproximada de la conca que vessa el rec es de 377 Ha i s’ha 

calculat que el cabal de referència aproximat que porta el rec és de 33,5 m
3
/s. 
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3.4. TRÀNSIT 

 

L’àmbit d’estudi, és centre en el municipi de Vilamacolum. Des de la sortida de la C-

31 rotonda d’entrada a la població, fins la carretera de Sant Pere Pescador,  sud-

oest de la població. 

A partir de dades d’aforaments de carreteres pròximes a la zona d’estudi s’ha 

calculat una IMD i un %VP: 

- IMD: 2312 vehicles/dia 

- IMDp: 137 vehicles pesants/dia 

- %VP: 5,93% 

Això pressuposa un trànsit T32, perquè és comprès entre 50 i 100 vehicles 

pesants/dia per al carril de Projecte (taula 1B de la Instrucció  6.1-IC); però, s’ha fet 

consulta de altres projectes propers a la zona d’estudi, i per seguretat es prendrà un 

tràfic T31 ja que la majoria consideren aquest tipus de tràfic. 

L’evolució del trànsit a partir de l’entrada en servei, s’ha estimat en un 3,5% anual de 

la IMD. 

La variant presentarà un nivell de servei A l’any de posada en servei, i s’estima un 

nivell de servei futur B. 
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4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Els punts més destacables que han condicionat les alternatives presentades es 

detallen a continuació:  

• Buscar una connexió viable amb la carretera C-31 a l’entrada a la població de 

Vilamacolum. 

• Estudiar la connexió amb el carrer de Narcí de Curana que porta fins a Sant Pere 

Pescador (Carretera de Sant Pere Pescador) 

 

• Buscar la mínima afecció de les masses vegetals i forestals  

 

• Definir el traçat de manera que els moviments de terres siguin els mínims 

possibles 

 

• Evitar l’afectació de les zones habitades 

Els paràmetres de disseny adoptats són: 

Paràmetres de disseny 

Tipus de Xarxa Local 

Tipus de via Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny Pla 

Velocitat de Projecte 50 km/h 

Secció tipus Calçada de 7 metres amb dos carrils 
de 3,5metres 

Vorals 1,00 metres 

Encreuaments Connexió amb la ctra C-31 

Connexió amb el carrer Narcí de 
Curana 
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Amb l’estudi dels aspectes esmentats anteriorment considerem que podrien 

presentar-se 3 alternatives, però la última d’elles es descarta del anàlisi multicritèri 

prèviament, ja que és molt més desfavorable que les altres dues. 

Les altres dues alternatives tenen un traçat comú per la zona sud del poble amb el 

mateix inici i final. 

L’alternativa 1 aniria des de la  rotonda est que hi ha en el nou enllaç amb la C-31 i 

tot seguit va a trobar el corredor del camí Vell de Figueres que seguiria en tot el 

primer tram fins al PK 0+800 aproximadament, amb la construcció d’una rotonda a 

l’alçada de la carretera de Vilamacolum (PK 0+350 aproximadament). Pocs metres 

més endavant deixa el camí esmentat i pren direcció est passant en paral·lel i proper 

al nucli urbà de Vilamacolum i travessant una zona de camps de conreu. Continua 

en aquesta direcció fins trobar la carretera de Vilamacolum a Sant Pere on s’ha 

projectat la rotonda final del projecte a on hi ha el complicat revolt actual 

(s’eliminaria). Té una única zona d’afecció del rec Corredor, al costat de la rotonda 

final, on es desvia pel costat d’aquesta i comportant que es vegi creuat pel traçat de 

la nova carretera inicialment, i pel vial d’accés a Vilamacolum 100 metres més 

endavant fins a retrobar-se amb la llera original. 

L’alternativa 2 tindria el mateix inici i final que l’anterior alternativa, i la principal 

diferencia és que el seu traçat, en el tram que va en direcció est, es desplaça uns 

250 metres més cap el sud, per tant més separat del nucli urbà, fins situar-se proper 

al rec Corredor, que es creua en el PK 1+690. La construcció de la rotonda final 

també obliga a desviar el curs actual del mateix en un tram fins creuar per sota el 

vial d’accés a Vilamacolum, de manera que les actuacions sobre el rec es donen en 

dos punts.  

4.1. ESTUDI MULTICRITERI 

 

Un cop definits els traçats de les tres alternatives s’ha dut a terme un estudi 

econòmic de les tres alternatives considerades en profunditat en base a les 
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indicacions que apareixen a la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de 

Inversión en Carreteras” del MOPU (1980), actualitzant els preus a euros actuals. 

4.1.1. ANÀLISI MEDIOAMBIENTAL 

 

A partir de la informació de l’estudi d’impacte ambiental s’han exposat tota una sèrie 

de criteris medioambientals que ens permeten analitzar amb més rigor cada 

alternativa. 

Els criteris valorats són: 

- Soroll 

- Vegetació 

- Fauna 

- Paisatge 

- Intercepció de cursos fluvials i bens culturals 

- Ocupació de terrenys 

4.1.2. ANÀLISI COST-BENEFICI 

A partir d’aquest anàlisi s’han obtingut els indicadors més representatius de les 

alternatives: 

 

 VAN TIR B/C PRI 

ALTERNATIVA 1 8.221.265,14 26% 3,35 5 

ALTERNATIVA 2 6.659.929,60 22% 2,73 7 

L’anàlisi econòmic és un factor important, no obstant no resulta suficient per escollir 

la millor alternativa, perquè no contempla altres factors iguals o més importants. Per 

això, es realitza un anàlisi multicriteri on es tenen en compte tots els factors  per 

poder escollir la solució més adient. 
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4.1.3. ANÀLISI MULTICRITERI 

 

Per la valoració mitjançant l’anàlisi multicriteri, s’utilitza el multicriteri segons dues 

modalitats: criteris agrupats per pesos (ACRIP) i criteris agrupats per classes 

(tradicional), i com s’observa en les taules següents els resultats són de les dues 

maneres més favorables per l’alternativa 1. 

CRITERIS  Pes Valoració 

  A0 A1 A2 
CRITERIS ECONÒMICS      
Inversió  0,067 10 9 7 

Rendibilitat  0,133 0 9 7 

Total  0,2 0,67 1,8 1,4 

CRITERIS 
MEDIOAMBIENTALS  

    

Soroll  0,04 0 8 8 

Vegetació  0,04 8 7 6 

Fauna  0,04 8 7 7 

Paisatge  0,04 8 6 8 

Intercepció cursos 
fluvials i bens culturals  

0,04 10 8 6 

Ocupació de terrenys  0,05 10 9 6 

total  0,25 1,86 1,89 1,7 

CRITERIS 
FUNCIONALS  

    

Afecció a l'usuari 
durant les obres  

0,05 10 8 8 

Seguretat vial  0,1 3 8 7 

Absorció de transit 
previst  

0,1 3 9 9 

total  0,25 1,1 2,1 2,0 

CRITERIS 
TERRITORIALS  

    

Integració en el 
planajament vigent  

0,11 4 7 8 

Connectivitat amb la 
xarxa existent  

0,11 5 7 7 

Permeabilitat i 
accessos  

0,08 7 7 7 

total  0,3 1,8 2,31 2,39 

TOTAL   5,39 8,1 7,49 

%   66,54 100,00 92,46 
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ACRIP      
Categories:  Criteris:  Pes Valoració 
Bàsics   A0 A1 A2 

3 rendibilitat 0,13 0 9 7 

 Seguretat vial  0,1 3 8 7 

 Integració en el planajament 
vigent  

0,11 4 7 8 

 Connectivitat amb la xarxa 
existent  

0,11 5 7 7 

 Absorció de transit previst  0,1 3 9 9 

  Suma 1,59 4,41 4,16 
  x3 4,77 13,23 12,48 

      
Importants      
2 Afecció a l'usuari durant les 

obres  
0,05 10 8 8 

 Ocupació de terrenys  0,05 10 9 6 

 Permeabilitat i accessos  0,08 7 7 7 

 Inversió  0,067 10 9 7 

  Suma 2,23 2,01 1,73 

  x2 4,46 4,026 3,458 

      
Complementaris      

1,5 Soroll  0,04 0 8 8 

 Vegetació  0,04 8 7 6 

 Fauna  0,04 8 7 7 

 Paisatge  0,04 8 6 8 

 Intercepció cursos fluvials i 
bens culturals  

0,04 10 8 6 

  Suma 1,36 1,44 1,40 

  x1,5 2,04 2,16 2,1 

TOTAL   11,27 19,416 18,038 

  % 58,04 100,00 92,90 

4.2. ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Una vegada fet l’anàlisi mulicriteri, es pot concloure, que la variant que a la vegada 

és econòmicament viable i millor, segons criteris mediambientals, econòmics, 

funcionals i territorials, és l’alternativa 1. Aquesta és l’alternativa que es 

desenvoluparà en el present projecte constructiu. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

5.1. TRAÇAT 

El traçat de la variant de Vilamacolum s’inicia a l’enllaç de la C-31. Aquest enllaç 

disposa d’un pas superior pel damunt de la carretera C-31, els ramals de sortida i 

incorporació a la C-31 i dues rotondes per facilitar  els girs des del ramals per als 

diferents itineraris possibles. Precisament en aquesta rotonda té l’origen la variant de 

Vilamacolum, prenent una direcció est des d’aquest origen. 

A partir d’aquest punt la variant discorre amb la referència del camí existent com 

límit de terme municipal, no podent adaptar-se a ell per la sinuositat de la seva traça. 

Es produeix, així, una curvatura del traçat cap al sud amb un terraplè d’uns tres 

metres a l’origen de la variant a la rotonda que va disminuint per arribar a cota 

existent a la carretera actual d’entrada a Vilamacolum per l’oest, des de la C-31 a 

Vilacolum. L’alineació recta s’ha previst com un traçat promig del camí existent que 

limita els termes municipals de Vilamacolum i de Torroella de Fluvià, compensant 

aproximadament les ocupacions dels dos termes en aquesta zona, i amb el 

condicionant de l’accés a la finca situada al costat dret, segons el sentit d’avanç del 

traçat, al PK 0+540.  

En el PK 0+350 de la variant es preveu la implantació d’una rotonda que permeti els 

girs de la variant al centre urbà de Vilamacolum per l’oest, i també al tram de 

carretera que antigament portava a la C-31 (Vilacolum) però que ara queda limitada 

com vial de servei d’accés als camps i indústries situades al seu marge des de la 

pròpia variant. 

El traçat recte de la variant en aquesta zona oest del corredor finalitza davant de 

l’entrada existent més al sud al casc urbà de Vilamacolum, en el PK 0+680, i a partir 

d’aquí es corba cap a l’est per buscar una alineació recta de 352 metres de longitud 

que buscarà enllaçar-se amb la vialitat de planejament a la part final del traçat. Així, 

seguint la traça del planejament, la variant torna a corbar-se cap al nord per arribar a 
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la carretera de Sant Pere Pescador després d’una alineació recta de 111 metres de 

longitud. En aquest punt, que és el final del projecte, s’implantarà una rotonda on 

confluiran la variant, la carretera de Sant Pere Pescador i el vial d’accés a 

Vilamacolum per l’est. En total el traçat d’aquesta alternativa 1 té 1.702,27 metres. 

La implantació de la rotonda requereix el desviament d’uns 100 metres de longitud 

del Rec del Corredor al final del traçat, rodejant la rotonda, per la qual cosa es 

requereix la construcció de dues estructures a base de marcs de formigó armat, una 

sota de la variant en el seu PK 1+690 i una altra sota el vial d’accés a Vilamacolum 

per l’est, junt a la rotonda final. Els marcs seran de 3 metres d’ample i de 2 metres 

d’alt. 

El radi mínim utilitzat és de 200 metres i correspon a les corbes de sortida de la 

rotonda inicial (a la zona oest de Vilamacolum), la resta d’alineacions corbes es 

plantegen amb radi de 300 metres. 

Pel que fa al perfil longitudinal de la variant, és tracta d’una rasant amb el 0,28% de 

pendent constant. La rasant empalma amb l’enllaç de la C-31 a l’origen del traçat, i 

amb la carretera de Sant Pere Pescador en la rotonda final de l’estudi. 

Pel que fa a les rotondes de la variant, es preveuen de 15 metres de radi interior i 

amb 8 metres d’ample de calçada. El voral exterior serà d’1 metre d’ample i l’interior 

de 0,5. 

5.2. FERMS I PAVIMENTS 

El Reconeixement Geotècnic realitzat (veure Annex 3) ha posat de manifest que 

el sòl existent pel damunt del qual disposarem un nou ferm té diverses 

consideracions segons la zona del traçat. En efecte, entre el PK 0+000 i el PK 

1+200, trobem un terreny actual qualificable com sòl seleccionat; es suposa que la 

potència indicada és superior a 1.00 m, podem considerar aquestes zones com 

esplanada E2, segons qualificació de la Instrucció 6.1.I.C. 
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A la resta de la traça (PK 1+200 al PK 1+702) el terreny natural es qualificat de 

tolerable, per la qual cosa es requereix la disposició de 75 cms d’esplanada 

millorada per a l’obtenció d’esplanada E-2.  

Resta mencionar que els talussos de desmunt i terraplè previstos s’executaran amb 

un pendent 3H:2V. 

La secció de ferm adoptada per una categoria de trànsit tipus T31 i una esplanada 

tipus E2, és la solució 3121 del catàleg de ferms de la Instrucció 6.1-I.C. 

“Secciones de firme” de 2003, un paquet de ferm consistent en: 

 

 

 

En tots els casos el ferm es compost de: 

 Mescla Bituminosa de 16 cms de gruix: 

- 3 cms de mescla bituminosa discontinua BBTM11B (abans M-10) en capa de 

trànsit. 

- Reg d’adherència termoadherent ECR-2d-m 

- 6 cms de mescla bituminosa S-20 en capa intermèdia (calcària). 

- Reg d’adherència termoadherent ECR-1d 

- 7 cms de mescla bituminosa G-20 en capa de base (calcària). 
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- Reg emprimació ECI 

 Zahorra Artificial de 40 cms de gruix. 

 

Per tan les dues seccions que tindrem en cada tram seran. 

- Tram 1: PK 0+000 al PK 1+200 

 

 

 

 

 

 

- Tram 2: PK 1+200 al PK 1+702 
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5.3. MOVIMENT DE TERRES 

A partir del resum d’amidaments que figura a l’apèndix de l’annex de moviment de 

terres  es dedueixen els valors que tot seguit s’especifiquen. 

 

Esbrossada(m
2
) 

 
Tronc variant i Accessos 30.847,33 

Rotonda 1  2.025,51 

Rotonda 2 1.805,38 

  34.678,22 

Excavació en terra vegetal(m
3
) 

 
Tronc variant 8.604,920 

Rotonda 1  722,23 

Rotonda 2 641,65 

Accessos 1.048,41 

  11.017,21 

Excavació en desmunt(m
3
) 

 
Tronc variant 8.505,65 

Rotonda 1  82,55 

Rotonda 2 882,93 

Altres 947,11 

  10.418,24 

Terraplé total(m
3
) 

 
Tronc variant 6.821,05 

Rotonda 1  1.616,88 

Rotonda 2 36,16 

Accessos 1.343,80 

Altres 981,78 

  10.799,67 

 
 

Terraplé procedent de l’excavació (m
3
) 

 
Total 10.418,67 

 
 

Terraplé procedent de préstec (m
3
) 

 
Total 381,00 
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5.4. ESTRUCTURES I OBRES DE DRENATGE 

 

L’obra de drenatge ve donada per la presència del rec del corredor a la zona sud del 

poble que afecta al segon tram de la variant. 

L’objectiu de la obra de drenatge consisteix en eliminar la barrera que pugui suposar 

la nostra carretera als fluxes de l’aigua, i per tan caldrà donar permeabilitat a través 

de la carretera, la qual cosa hem materialitzat mitjançant la recollida d’aigua amb 

cunetes a peu de terraplè i en desmunt, i el transport de l’aigua al rec del Corredor 

mitjançant les oportunes obres de drenatge transversal, a base de tubs de 60 cms 

de diàmetre en els casos de continuïtat de les cunetes sota la carretera, i a base de 

marcs de formigó de 3 m d’ample i 2 d’alt en els casos de pas de la carretera sobre 

el rec del Corredor. 

Pel que fa a la zona de la rotonda de final d’estudi, s’accepta la seva situació en 

relació a la inundabilitat, forçada per enllaçar en aquest punt amb la carretera de 

Sant Pere Pescador. No obstant, el conjunt d’obres de drenatge disposades 

garanteixen la permeabilitat cap al rec del Corredor. 

 

A continuació tenim un esquema del calaix utilitzat en les obres de drenatge de la 

variant: 
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La capacitat màxima de cabal que pot absorbir el calaix es de 36,36 m3/s que és menys que 

els 33,5 m3/s que tenim per un període de retorn de 500 anys. 

 

5.5. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Senyalització vertical: S’ha seguit la Instrucció de Carreteres. Norma 8.1-I.C. 

“Senyalització Vertical” de Gener del 2000. Els senyals seran sobre xapa d’acer i 

els panells i panells-fletxa sobre xapa d’alumini. Les senyals triangulars tindran 

135 cm de costat, les senyals circulars 120 cm de diàmetre, les senyals 

ortogonals 90 cm entre costats oposats. 

 

Senyalització horitzontal: Es basa en la Norma de carreteres 8.2-I.C. “Marques 

Vials”, de Març de 1987. El material emprat serà pintura termoplàstica en calent.  

 

Balisament: Els dispositius considerats per al abalisament de la variant són 

captafars sobre les barreres biona.  

 

Sistemes de contenció: S’ha tingut en compte les Recomanacions sobre sistemes 

de contenció de vehicles OC 321/95 T i P de Desembre de 1995, i les 

modificacions OC 6/2001. S’ha adoptat la disposició de barrera metàl.lica simple 

amb separador normal i doble ona simple tipus BMSNA2/100a, amb suport de 

perfil C-100 cada 4 metres.  

 

Senyalització d’obres: Es contempla la Norma de carreteres 8.3-I.C., 

“Senyalització d’obres”. En el pressupost de projecte s’inclou una partida alçada 

de cobrament íntegre per a la seguretat vial, la senyalització, l’abalisament i els 

desviaments provisionals durant l’execució de les obres.  
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6. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES 

OBRES 

 

L’obra s’iniciarà amb el desviament de la totalitat dels serveis afectats per tal 

d’evitar afeccions accidentals. 

Una vegada desviats els serveis, s’hauria d’executar l’obra de drenatge existent, 

donat que aquesta permetrà la connectivitat entre la zona del desmunt i del terraplè 

per dintre la traça de l’obra no essent necessari l’ús de les carreteres existents. 

Per tant, una vegada executada l’obra de drenatge serà possible realitzar el 

moviment de terres de tot el tronc per dintre la traça de l’obra, en primer terme en el 

tram entre l’accés a la C-31 i la rotonda oest prevista, i desprès el tram entre la 

rotonda oest i sud del poble. 

Posteriorment es farà el mateix procés amb les rotondes i un cop finalitzat el 

moviment de terres i donat que es tracta d’una obra amb excedent, el sobrant de 

terres resultant haurà de portar-se a l’abocador determinat. 

En aquest moment serà possible estendre l’esplanada i la capa base granular. 

Cal comentar que en aquesta variant no afectarem el transit pèl poble ja que 

atrevessem pel sud a través dels camps agrícoles i no tindrem afectació al transit de 

la zona. 

Des de la finalització de l’aglomerat de la rotonda 2 fins a l’aglomerat de la rotonda 

1, es procedirà a realitzat l’estesa de la capa base del tronc. 

A continuació s’executarà el drenatge longitudinal i l’estesa de la capa de trànsit a tot 

l’àmbit. 

En la última fase, es realitzaran les obres d’acabat com són la senyalització, la 

col·locació de les vorades, barreres de seguretat, etc… 
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7. PLA D’OBRA 

 

Per a l’execució de les obres s’ha previst un termini de 8 mesos, amb una durada de les 

activitats segons el que queda detallat a l’annex núm. 13 de “Pla d’obres”. 
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8. EXPROPIACIONS 

 

Les finques afectades per aquest projecte figuren en tots els casos com de 

naturalesa rústica i corresponen a camps de cultiu de cereals i lleguminoses. 

Els drets afectats es valoren, atès el seu ús de conreu, a 3 €/m
2
, resultant el 

següent import de les expropiacions: 

 

A partir d’aquest valor i tenint en compte els criteris d’expropiació es fa una 

aproximació del cost d’expropiacions necessari per realitzar aquest projecte. 

 

Pel que fa a les expropiacions temporals es preveu un valoració durant el temps 

previst de duració de l’obra, en cas que s’allargués s’hauria de pagar amb la 

partida d’imprevistos que hi ha al pressupost de l’obra. 

 

Superfície total a expropiar: 42.423,112 m
2 

Valoració: 42.423,112 m
2
 x 3 €/m

2
 = 128.269,34 € 

 

Superfície total d’ocupació temporal:  51.606,46 m
2 

Valoració: 51.606,46 m
2
 x 0,15 €/m

2
 = 7.740,97 € 

 

Superfície total de servitud de pas:  198,215 m
2 

Valoració: 198,215 m
2
 x 0,5 €/m

2
 = 99,11 € 

 

TOTAL = 136.209,42 € 
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9. SERVEIS AFECTATS 

 

L’estudi portat a terme contempla una franja de terreny suficient a banda i banda 

de les diferents variant projectades. 

 

La informació que es presenta en relació als serveis existents ha estat obtinguda 

a través de les diverses companyies afectades així com de l’Ajuntament de 

Vilamacolum, després d’haver realitzat una inspecció visual sobre el terreny. 

Les Companyies i Entitats en qüestió son les següents: 

 

FECSA-ENDESA: Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió  

GAS NATURAL: Xarxa de conductes de gas natural 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA: Xarxa de telecomunicacions 

AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM: Xarxa sanejament i d’aigua potable  

9.1. Xarxa elèctrica: 

El traçat es veu afectat per dos trams de transport elèctric de mitja tensió de 25KV, 

amb dos pals de sosteniment de la línia aèria en els PK’s  0+520 i 0+990  de la 

variant. 

9.2. Xarxa de gas: 

S’han fet consultes i no s’ha trobat cap canonada de Gas Natural que afecti la 

zona de projecte. 

9.3. Xarxa de telecomunicacions:  

S’han fet consultes i no s’ha trobat cap línea telefònica que afecti la zona de 

projecte. 
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9.4. Xarxa d’aigua 

En el final de la variant, junt a la carretera de Sant Pere Pescador, existeix una 

canonada soterrada d’aigua de 300mm de diàmetre, el traçat de la qual queda per 

sota de la planta de la rotonda, per la qual cosa caldrà desviar-la rodejant la futura 

rotonda. 

 

De la consultat d’altres projectes amb afectacions similars, establim la següent 

valoració dels Serveis Afectats. 

 

 Reposició del pal afectat mitjançant tram aeri de 25 KV (PK 0+520), 

suportat en dos castellets nous situats a un mínim de 25 m. de les vores de 

l’esplanació, 25.000 €. 

 Reposició del pal afectat mitjançant tram aeri de 25 KV (PK 0+990), 

suportat en dos castellets nous situats a un mínim de 25 m. de les vores de 

l’esplanació, 25.000 €. 

 Desviament de canonada d’aigua de 300 m de diàmetre en 50 m (PK 

1+702), 12.000 €. 

 Altres possibles serveis afectats i la seva localització mitjançant cales: 

15.000 €. 

 

  TOTAL Serveis Afectats, 77.000 € 



Projecte de la Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31  Pág. 27 

 

10. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

En l’estudi d’impacte ambiental s’ha avaluat els possibles impactes i afeccions sobre 

el medi ambient que es poden originar en la construcció d’una variant a 

Vilamacolum (Baix Empordà) entre el nou enllaç de la C-31 i la carretera de Sant 

Pere Pescador a Vilamacolum. El projecte afecta principalment el terme municipal 

de Vilamacolum i únicament hi ha una petita afectació al terme municipal de 

Torroella de Fluvià en el tram inicial del projecte a l’entorn de Vilacolum, just a la 

zona d’enllaços amb el futur traçat de la C-31. 

La finalitat d’aquest és la definició d’un traçat de la carretera que estalviï el pas pel 

mig de Vilamacolum, definir les obres de fàbrica i de drenatge necessàries i la 

pavimentació de la nova carretera.  

El projecte no afecta directament espais naturals protegits, tot i que en les 

proximitats de l’àrea d’actuació se situa el Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà (1.900 m en direcció nord) i la Xarxa Natura 2000 de l’entorn del riu Fluvià 

(1.000 m en direcció sud). Tampoc s’afecta cap zona d’especial protecció geològica 

com són els Geotops o Geozones ni se sap de la presència de cap jaciment 

paleontològic (fòssils). 

L’àmbit del projecte està caracteritzat per un paisatge totalment agrícola, amb 

absència de masses forestals emmarcat dins la plana agrícola de l’Alt Empordà. 

Consisteix en un terreny molt planer on el rec Corredor és l’únic curs d’aigua que 

creua l’àrea d’estudi. Aquest rec recull les aigües d’escorrentia i les aboca al rec del 

Corredor. És, doncs, el principal corredor biològic en aquesta àrea i comunica la 

zona de la plana agrícola amb les àrees d’aiguamolls. No obstant, en haver perdut la 

funció de rec, la llera es troba molt poc cuidada i amb abocaments de deixalles. 
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Tot i que l’impacte previst no és especialment significatiu, s’han proposat diverses 

mesures correctores per minimitzar l’impacte, sobre tot per millorar la seva 

integració paisatgística.  
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11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el 

present projecte un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex 

núm.17, que recull els riscos que suposa la realització de l’obra projectada, així 

com les mesures preventives adequades.  

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les 

seves obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, facilitant el 

seu desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa.  

 

L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de 

Condicions Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al 

Pressupost d’Execució Material del Projecte.  

L’import d’aquest estudi és de 36.017,87 € (TRENTA-SIS MIL DISSET AMB 

VUITANTA SET CÈNTIMS). 
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12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 

realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
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13. RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost de les obres, aplicant els preus unitaris als amidaments de les partides 

d'obra segons es desglossa en el corresponent Document núm.4 Pressupost del 

present projecte. 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del 

projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost 

d’Execució Material : 1.488.460,87 € (UN MILIÓ QUATRECENTS VUITANTA VUIT 

MIL QUATRECENTS SEIXANT AMB VUITANTA SET CÈNTIMS). 

Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses 

Generals (13 %), Benefici Industrial (6 %) i IVA (18 %), s’obté el Pressupost 

d’Execució per Contracte que resulta: 2.090.096,75€ (DOS MILIONS NORANTA 

MIL NORANTA SIS AMB SETANTA CINC CÈNTIMS). 

Per a calcular quin serà el Pressupost per al Coneixement de l’Administració, cal 

afegir a l’anterior import aquell corresponent a les expropiacions, al Pla de Control 

de Qualitat, ponderats amb l’IVA (Impost de Valor Afegit). Aquests tenen un cost de 

192.110,43 €. Així doncs el pressupost per al Coneixement de l’Administració és de 

2.282.207,18 € (DOS MILIONS DOS-CENT VUITANTA DOS-MIL DOS-CENT SET 

AMB DIVUIT CÈNTIMS) 
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14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

Es proposa a la taula 10 la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a 

presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 

133 del reglament general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, 

aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre del 2001. 

 

Grup: G-4 

Categoria: e 
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15. PLAÇOS D’EXECUCIÓ I GARANTIES 

 

El plaç d’execució serà de 8 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No obstant, el 

Contractista fixarà el plaç d’execució contractual i d’obligat compliment en la seva 

oferta. Aquest plaç ofertat ha d’estar degudament justificat, i ha de comptar amb 

plaços parcials d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al present 

Projecte.  

Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el plaç de garantia, durant el qual 

la infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels 

desperfectes seran a càrrec del contractista. Aquest plaç de garantia s’estendrà al 

llarg d’un any, moment en el qual es produirà la recepció definitiva i la devolució 

de la fiança al contractista, un cop descomptats els costos derivats dels 

desperfectes durant el plaç de garantia o altres sancions de caire administratiu. 
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16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 

l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, 

i de l’article 124 de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovada pel 

Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra 

completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i 

cadascun dels elements que són precisos per a la realització de l’obra tractada en el 

projecte “variant de Vilamacolum desde l’accés de la C-31” (infraestructura 

completa, senyalització, barreres, etc.). Un cop verificada la correcta execució de les 

obres previstes, és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
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17. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 
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ANNEX NÚM 12: ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES  
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11. SERVEIS AFECTATS 
 
DOCUMENT NÚM 3. PLEC DE CONDICIONS  

 
DOCUMENT NÚM.4. PRESSUPOST 
 

AMIDAMENTS  

QUADRE DE PREUS NÚM. 1  
QUADRE DE PREUS NÚM. 2  
PRESSUPOST 

RESUM DE PRESSUPOST 
ÚLTIM FULL 
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18. CONCLUSIONS 

 

Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjuntats i 

que permet la completa execució de les obres previstes al Projecte “Variant de 

Vilamacolum des de l’accés de la C-31”, es realitza l’entrega del present Projecte. 

 

L’autor del Projecte, 

 

 

 

Borja Auría Rasclosa 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Enginyer Industrial 

Barcelona, Juny de 2011 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex té com objecte, justificar la necessitat de la construcció de la variant a la 

població de Vilamacolum, des de diferents punts de vista, com són l’econòmic, social, etc, 

així com situar la traça de la nova via. 

En la següent il·lustració podem veure la situació del municipi de Vilamacolum: 
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El municipi de Vilamacolum, situat a la comarca de l’Alt Empordà té una extensió de 6km2, 

una altitud de 5,6 msnm i 328 habitants (dades de l’any 2010), cosa que fa que hi hagi una 

densitat de població de 56 hab/km2. Les seves coordenades geogràfiques són: 

Latitud/ Longitud: 42º 11’ 0’’ N, 3º 3’ 0’’ E 

UTM  4670133 504129 31T 

El poble de Vilamacolum està situat en un territori que presenta una orografia molt 

uniforme, ja que ens torbem en la plana al·luvial del Baix Fluvià. La població de la vila es 

dedica majoritàriament a l’agricultura i ramaderia. 

A la següent imatge podem veure la vista amb planta del municipi de Vilamacolum: 

 

 

 

El Fluvià  travessa l'Alt Empordà després de recollir les aigües abundants que cauen a la 

veïna comarca de la Garrotxa. Però això, malgrat el seu recorregut curt i tenir una conca 

no massa gran, també és força cabalós i permet regar part de la plana de l'Alt Empordà. 
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La Muga i el Fluvià desemboquen a la badia de Roses i els sediments que arrosseguen fins 

el mar van fent créixer la plana litoral. Els embassaments fan que cada vegada arribin 

menys materials al mar i que la plana litoral cada vegada creixi menys; les argiles i sorres 

queden atrapades al fons dels embassaments. Aquesta regulació del cabal i la canalització 

dels cursos fluvials fan que les inundacions siguin cada vegada més escasses. 

 

Els demés cursos d'aigua de l'Alt Empordà són rieres i torrents que recullen l'aigua de la 

resta de la plana i de les muntanyes del Pirineu Axial. Els de la plana són cursos que en els 

darrers segles han canviat sovint de recorregut, en especial en el sector de la plana litoral. 

Actualment alguns es confonen amb recs i canals, o el seu curs coincideixen amb recs, 

com és el cas del rec del Molí o del rec Corredor (rec que afectarà al nostre traçat). Els 

que baixen dels vessants pirinencs són cursos ben curts i normalment van secs. 

El clima és mediterrani humit amb influència marina, amb diferències segons la situació 

topogràfica, en especial l'altitud. 

Les temperatures mitjanes se situen entorn els 14-16ºC a gairebé tota la comarca amb 

màximes a les terres litorals. Als sectors enlairats de les serres pirinenques les 

temperatures són força més baixes. 

Les precipitacions varien força del litoral a les muntanyes interiors. Prop la costa cau una 

mitjana anual entorn dels 600 mm. A mesura que ens endinsem cap a l'interior les 

precipitacions són més copioses. Als vessants muntanyosos de l'extrem occidental de la 

comarca cauen més de 1000mm. de mitjana anual. L'estació més plujosa és normalment 

l'hivern, excepte la franja costanera, on l'estiu és molt sec. La tardor i primavera solen ser 

estacions plujoses i humides arreu. A la muntanya l'estiu és molt plujós. 

És precisament l'estiu l'estació en què hi ha més contrast entre la plana i la muntanya. 

Mentre a la plana plou poc i fa molta calor, a l'Albera, a les Salines i al Puig de Bassegoda 

plou força i la boira cobreix sovint els seus cims. 

Però a l'Empordà i molt especialment a l'Alt Empordà l'element més característic del 

clima és la tramuntana. La tramuntana és un vent sec i més aviat fred. Bufa amb molta 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%AD
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intensitat i violència, sobretot els mesos de novembre a març. És un vent que prové del 

nord o nord-oest. Bufa fort pel sector oriental dels Pirineus i planes properes, com el 

Rosselló i l'Empordà.  

Gairebé tota la superfície afectada pel projecte és ocupada per camps, sòl urbà o 

vegetació ruderal, mentre que les restes de vegetació natural resulten anecdòtiques. 

L'economia de la comarca ha estat durant tota la seva història de caràcter rural-

tradicional amb conreus d'olivera i vinya, i als fondals conreus de blat, blat de 

moro i alfals, amb zones d'horticultura i arbres fruiters. La part més humida de la plana, 

prop dels aiguamolls hi ha una extensa zona de prats naturals o closes utilitzats per a la 

ramaderia. Pel que fa a la pesca no té un paper tant important com l'agricultura i 

la ramaderia, tot i que hi ha ports de gran importància com els de Roses, el Port de la 

Selva, Llança i l'Escala. 

Però avui dia l'Alt Empordà és una comarca molt turística, sobretot per la Costa Brava, 

amb els seus racons de bellesa a les costes que fa que el turisme vingui a masses. La 

bellesa del paisatge, tot i que durant els últims anys ha estat demacrat per alguns incendis 

durant l'estiu, els seus nuclis arqueològics com els d'Empúries o Roses, els antics 

monestirs romànics com el conegut Monestir de Sant Pere de Rodes, i també les 

poblacions de caire medieval com Peralada o Castelló d'Empúries. Cal nombrar el turisme 

artístic de Salvador Dalí, que ha aportat molts turistes a l'Alt Empordà fent esment 

de Figueres i a Cadaqués - Port Lligat. 

El projecte no afecta directament espais naturals protegits, tot i que en les proximitats de 

l’àrea d’actuació se situa el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (1900m en direcció 

nord) i la Xarxa Natura 2000 de l’entorn del riu Fluvià (1000m en direcció sud). Tampoc 

s’afecta cap zona d’especial protecció geològica ni se sap de la presència de cap jaciment 

paleontològic (fòssils). 

Es tracta d’un nucli poc poblat que ha sofert un increment de població en el període 

1998-2010, tal com es pot veure en el següent gràfic de l’ordre del 31% . 
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2. RAÓ DE SER 

 

Actualment, el municipi de Vilamacolum té problemes pel que fa a la mobilitat, 

principalment pel fet que un dels principals accessos des de Figueres a la zona costanera 

de Sant Pere Pescador, des de la C-31, es fa per la carretera que passa per dins del seu 

nucli urbà, per uns carrers on no hi ha ni voreres, els vehicles passen pel davant mateix de 

les cases i, fins i tot, hi ha algun revolt amb un traçat prou complicat. 

  

Les principals problemàtiques que es desprenen d’aquest fet són: 

 

 - Gir molt tancat dins el poble que sovint comporta problemes de pas, sobretot als 

vehicles pesats, caravanes i autocaravanes. 

 - Trànsit per dins de la zona habitada, sobretot els mesos d’estiu i caps de 

setmana, i que comporta molèsties als veïns així com problemes de seguretat viària i 

dificulta la mobilitat tant de vianants com de vehicles pel poble. 

 - Risc d’atropellaments i poca seguretat dels vianants dins el poble, així com 

molèsties per fums i sorolls. 

 

Amb la construcció d’aquesta variant s’evitarà que els vehicles que vulguin enllaçar la 

carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum amb la C-31 en direcció Figueres o 

viceversa passin per dins el nucli urbà de Vilamacolum, facilitant la fluïdesa del trànsit per 

a fer aquest tram i millorant la seguretat de dins el poble. 

Cal afegir que durant la temporada d’estiu el pas de vehicles pel poble es veu incrementat 

degut al nombre de gent que utilitza el pas per Vilamacolum per arribar fins a Sant Pere 

Pescador. 

Tot el trànsit en direcció a Sant Pere Pescador, en major part vehicles pesats, circulen per 

l’interior de Vilamacolum, això implica molèsties pels propis vehicles (carrers molt estrets, 
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radis molt petits i velocitats de circulació molt baixes), a més de les corresponents 

molèsties a la població (soroll, pols, baixa seguretat viària...).  

Per tant, es pot parlar de dues tipologies de trànsit habitual per l’interior del poble: 

 

• Per una banda tot el pas de vehicles pel centre de Vilamacolum, amb destinacions 

diferenciades del centre.  

 

• I per un altre costat tot el trànsit de vehicles pesats (tractors) que es dirigeixen als 

camps.  

 

Tots aquests fets  justifiquen la creació d’una variant que permet solucionar aquestes dues 

problemàtiques, permetent repartir el trànsit de pas i de vehicles pesants de la trama 

urbana de Vilamacolum, millorant d’aquesta forma la seguretat viaria de tots els usuaris del 

carrers la vila. A més de permetre noves entrades a la població amb la repartició que suposa 

del trànsit i la conseqüent millora entre altres de temps de recorregut. 

A continuació veiem un esquema del traçat actual que han de seguir els vehicles per anar 

des de la actual C-31 fins a Sant Pere Pescador. 
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El problema no és únicament el recorregut urbà per l’interior del poble, sinó les condicions 

ens que es troba aquest tram interior del poble. Els carrers estan en molt mal estat, sense 

voreres i mal asfaltat, fet que provoca que sigui perillosa la combinació de tràfic urbà amb 

els vianants del poble. 

En les següents fotografies preses a l’interior d’aquest recorregut es pot exemplificar la 

problemàtica en que es troba el municipi. 
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Fotografies de l’interior del recorregut urbà 

 

Per aquest motiu es planteja la construcció d’una variant exterior al nucli urbà i al seu 

desenvolupament coherent amb el planejament urbanístic vigent, el traçat de la qual ha 

d’ésser objecte d’estudi i anàlisi en el present projecte. 

 

Pel que respecte a les dades de IDM que disposem són les que es detallen a continuació: 

- Aforaments efectuats per la Diputació de Girona en la carretera GI-6216 que pot 

derivar part del trànsit cap a la nova variant de Vilamacolum, sobre tot pensant en 
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un futur tram possible de condicionament entre Vilamacolum i Sant Pere 

Pescador. 

- Dada de l’IMD que s’ha tingut en compte en el projecte de Condicionament de la 

C-31 per al disseny de l’enllaç. 

 En la figura següent es pot observar la tramificació de la GI-6216 que correspon a 

les diferents dades d’aforament disponibles. 

 

 IMD(2006) %VP 

Sant Miquel de Fluvià - Torroella 1163 2,12 

Torroella - Sant Pere Pescador 1882 7,16 

Sant Pere Pescador – Castelló d’Empúries 5502 4,70 

En l’annex número 8 dedica a l’estudi de tràfic es fa una explicació més detallada de 

l’obtenció de la IMD que s’utilitza pel disseny de la nova variant. 
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3. ANTECEDENTS 

Es dóna la circumstància de que el projecte de traçat  de “ Millora  general.  Condicionament. 

Carretera C-31. PK 356+900 al PK 374+400. Carretera 252. PK 10+080 al PK 12+040. Tram: 

Verges-Torroella de Fluvià ”, redactat l’any 2004 per ordre de la Direcció General de 

Carreteres de la Generalitat de Catalunya, ja preveia en el punt quilomètric 373,1 de la C-31 

la inclusió d’un enllaç per a la connexió de l’esmentada via de la xarxa bàsica, després del seu 

condicionament, amb la futura variant de Vilamacolum, clausurant la intersecció al mateix 

nivell que existeix actualment a Vilacolum per a l’accés a Vilamacolum des de la C-31. 

En aquest moments la situació actual a Juny del 2011 és que ja esta construït la nova 

carretera C-31 amb l’enllaç corresponent per la futura variant de Vilamacolum. 

En la següent fotografia aèria podem veure la situació actual: 
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De manera més descriptiva podem veure en la següent il·lustració la disposició de carreteres 

actual: 

 

 

Vistos els antecedents esmentats en l’apartat anterior podem formular l’objecte del present 

projecte com el de definir les alternatives a considerar d’acord amb els condicionants 

existents, i analitzar les seves característiques, afectacions, etc. per tal d’obtenir la millor 

solució de traçat del nou vial. 

Per tal de contemplar una obra conjunta des del punt de vista de la relació de la variant amb 

el territori aquest projecte ha aprofitat l’enllaç de la C-31 que figura en el projecte de 

condicionament de la C-31 esmentat en l’apartat anterior d’antecedents. 
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4. CONDICIONANTS PEL DISSENY 

La velocitat de projecte és de 50 Km/h, i la secció tipus considerada per al tronc principal 

serà una 7/9, és a dir una calçada de dos carrils de 3,5 m d’ample cadascun i dos vorals d’1 

metre, el que totalitza una plataforma de 9 metres, que s’incrementa amb bermes de 0,5 

metres en el cas seccions en terraplè. 

Per a les rotondes de la variant  es considera un ample de calçada anular de 8 metres 

d’ample amb voral exterior d’1 metre i interior de 0,5 metres d’ample. 

Les dades bàsiques més interessants del nou vial poden ser: 

 

Paràmetres de disseny 

Tipus de Xarxa Local 

Tipus de via Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny Pla 

Velocitat de Projecte 50 km/h 

Secció tipus Calçada de 7 metres amb dos carrils de 

3,5metres 

Vorals 1,00 metres 

Encreuaments Connexió amb la ctra C-31 

Connexió amb el carrer Narcí de Curana 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2 

 Topografia 

 





Projecte de la Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31  Pág. 1 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ________________________________ 3 

2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA ______________ 4 





Projecte de la Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31  Pág. 3 

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia utilitzada 

per a l’elaboració del present Projecte “Variant de Vilamacolum des de l’accés de la 

C-31” 
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2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 

 

La cartografia utilitzada en el desenvolupament d’aquest projecte es troba a escala 

1/5000 i ha sigut proporcionada en format .dwg de forma pública per el departament 

de Carreteres de Girona. També s’ha utilitzat la 1/10000 i extretes del ICC. 

 

Pel que fa a mapes geològics de Catalunya s’ha utilizat el de escala 1/50000. 

 

Finalment s’ha inclòs en el projecte diferents ortofotos i imatges realitzades per 

satèl·lit  a mode informatiu per veure com afecta el traçat al territori i la seva 

ocupació. 

 

En el cas que la cartografia digital de la zona fos antiga, es requeriria realitzar un vol 

per determinar la nova cartografia utilitzada. Degut a que aquest projecte es 

acadèmic s’ha suposat correcte la cartografia subministrada per el departament de 

Carreteres de Girona. 

 

Cal comentar que l’enllaç de la nova carretera C-31 no està en els mapes de 

cartografia actualitzats, per tan s’ha incorporat la traça de la nova carretera C-31 en 

el mapa de topogràfic. 

 

A partir de la traça de la nova carretera s’ha pogut fer el disseny de la nova variant 

de Vilamacolum. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest projecte contempla la construcció d'una variant a Vilamacolum.  

 

D'aquesta manera, el present informe té com a objectiu descriure i analitzar les 

característiques geològiques i els paràmetres geotècnics dels sòls i formacions 

rocoses travessats pel traçat projectat i, a més, incloure les dades, 

recomanacions i conclusions geotècniques necessàries per a la seva execució.  

 

L‟ estudi de la geologia i geotècnia del traçat contemplat en aquest projecte 

inclou, bàsicament, els següents aspectes:  

 

• Característiques geològiques generals i particulars de l‟emplaçament.  

 

• Tramificació del traçat en base als diferents materials detectats.  

 

• Determinació del gruix de cada un d‟aquests materials al llarg del traçat.  

 

• Paràmetres geotècnics representatius de cadascuna de les formacions 

diferenciades.  

 

• Excavabilitat dels materials a les zones de desmunt.  

 

• Estabilitat dels talussos dels desmunts per a cada tipus de terreny.  

 

• Determinació de la resistència dels materials excavats per a col·locar i 

reomplir.  

 

• Determinació de les condicions de fonamentació del terraplè i càlcul dels 

talussos estables.  
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• Definició de la categoria d‟esplanada segons la vigent Instrucció i 

determinació del gruix del sòl per a substituir en funció de la categoría 

d‟aquesta.  

 

 

Per a l‟execució d‟aquest estudi s‟ha comptat amb el Mapa Geològic del ICC 

escala 1:50.000. 

 

Així doncs, la documentació de que es disposa a la zona d‟estudi per a la 

realització d‟aquest projecte és insuficient per assolir la determinació de tots els 

paràmetres anteriorment esposats, però si que permet determinar un valor 

quantitatiu acceptable de cadascun d‟ells.  

Un estudi en profunditat exigiria una campanya de reconeixement als terrenys 

adjacents a la traça de la variant per tal de fer assaigs in-situ dels materials 

prèviament observats a la cartografia, així com assaigs de laboratori de les 

mostres extretes al terreny. 
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2. CONTEXT GEOLÒGIC 

 

2.1. MARC GEOLÒGIC REGIONAL 

 

A partir d'uns reconeixements realitzats a l‟estudi informatiu fet pels voltants de la 

carretera C-31 al seu pas per Vilacolum, tant de superfície com en profunditat, es 

descriuen a continuació les característiques geològiques i geotècniques dels 

materials diferenciats a l‟àrea d‟estudi. 

Els quasi 2 km de la variant de Vilamacolum se situen entre les poblacions de 

Vilacolum (Carretera C-31) i Sant Pere Pesacador (GIV 6216), a la comarca de 

l‟Alt Empordà. Des del punt de vista geològic l‟esmentat emplaçament es troba 

dins de la unitat de relleu de La Depressió de L‟Empordà. 

La depressió de l‟Empordà és una fossa tectònica, l‟origen de la qual es relaciona 

amb la fase distensiva que va afectar el marge mediterrani durant el Miocè, i que 

va produir una intensa fracturació en tota aquesta regió. El moviment relatiu de 

les diferents falles va determinar que algunes zones quedessin enlairades –els 

actuals massissos litorals i prelitorals-, respecte d‟altres esfondrades –les 

depressions o fosses tectòniques-. Els materials que omplen la fossa tectònica 

empordanesa són sediments poc o gens consolidats del Neogen i del Quaternari, 

tant marins com continentals. 

En concret, la zona d‟estudi se situa entre l‟actual plana al·luvial del Baix Fluvià 

(on s‟hi troben les poblacions de Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià) i la 

zona de trànsit entre dita plana i el que s‟anomena com Terraprim d‟Empordà (on 

hi ha les poblacions de Vilacolum i Vilamacolum). 
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2.2. CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES 

 

L‟actual plana al·luvial està formada per una successió d‟argiles, llims, sorres i 

graves que conformen els darrers episodis de rebliment de la fossa 

empordanesa. Aquests materials es corresponen amb les terrasses T0 i T1. A la 

zona d‟estudi la plana està representada essencialment per fins amb algunes 

intercalacions de sorres (nivell A) 

La zona de transició entre la plana actual i el Terraprim (franja de terreny que 

s‟estén a ponent de l‟Alt Empordà fins a la Depressió de Banyoles i caracteritzada 

per relleus suaus modelats en materials neògens) està representada per graves 

irregularment cimentades. Aquests materials formarien part d‟un ventall al·luvial 

de la base del quaternari l‟àrea font del qual se situaria a l‟oest (nivell B) 

Les graves de la zona de transició esmentada (nivell B) tenen un gruix que 

sembla oscil·la entre 1,50 i 4,00 metres i per sota seu hi apareixen unes sorres 

argiloses (nivell C). Aquests darrers materials són del Neogen i ja formarien part 

de la unitat del Terraprim. Més al nord de Vilamacolum són visibles en uns turons 

a la zona del paratge de la Bomba i són pràcticament aflorants (sense 

recobriment de graves) en un petit sector entre Vilacolum i l‟inici de la variant de 

Vilamacolum. 

A la zona d‟estudi les graves del nivell B (base del quaternari-Plistocè mitjà) es 

troben recobertes a l‟est i al sud pels sediments també quaternaris (Holocè-

Plistocè superior) de la plana al·luvial (nivell A). El gruix d‟aquests últims 

s‟incrementa de forma progressiva en les dues direccions esmentades. 

Cara a la cartografia geològica s‟ha adaptat com a criteri considerar que els 

nivells B i C són aflorants allà on la coberta de sediments argilosos (nivell A) no 

supera 1 metre de gruix. A efecte d‟interès allà on la coberta de sediments 

argilosos (nivell A) no supera 1 metre de gruix. 
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De forma molt esporàdica i irregular els sediments quaternaris estan coronats per 

materials de rebliment (associats a les construccions de vials o serveis, al 

rebliment de graveres o l‟apilament de terres i restes diverses). 

A continuació podem veure un mapa geològic de la zona: 
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2.2.1. ESTRATIGRAFIA LOCAL 

Mitjançant estudis geològics de zones properes a la zona d‟estudi podem 

aproximar diversos nivells de materials: 

NIVELL R 

Rebliment de lims, sorres i graves de colors marró i marró fosc amb restes de 

materials de construcció i restes vegetals. 

NIVELL A 

Argiles de color marró amb algunes passades de sorres argiloses 
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NIVELL B 

Successió de graves de color gris 

NIVELL C 

Sorres argiloses i argiles sorrenques de colors marró, marró clar, marró beix 

rogenc i ocre. 

2.2.2. HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

La zona on s‟emplaça l‟activitat correspon a un terreny relativament pla, amb un 

molt lleuger pendent cap a l‟est i al sud. 

En tota la zona estudiada el drenatge s‟efectua a través del Rec del Corredor i 

d‟altres de menys magnitud que hi conflueixen. 

El Rec del Corredor té una fondària d‟aproximadament 1,00 a 2,00 metres i una 

amplada de 2 a 5 metres. A la zona d‟estudi la seva traça arranca del nucli urbà 

de Vilacolum, es dirigeix cap a l‟est fins a la rotonda d‟enllaç amb la C-31 i es 

desvia en direcció sud-est. 

A la següent fotografia podem veure un tram sec del rec del Corredor: 
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El curs d‟aigua esmentat es troba ocupat per la vegetació i restes diverses i no 

constitueix un drenatge eficaç. Això fa que les zones adjacents a la llera es vegin 

periòdicament inundades en intervals de forta recàrrega. Això es constata en el 

plànol de zones inundables editat per l‟Agència Catalana de l‟Aigua. Quan aquest 

plànol es contrasta amb la cartografia geològica s‟observa clarament que la zona 

inundable es correspon amb els sediments de la plana al·luvial (nivell A amb un 

gruix superior a 1 metre) i les sorres del neogen (nivell C) aflorants en una franja 

a l‟est del nucli urbà de Vilacolum. 

La presència d‟aigua en els sediments de la plana al·luvial (nivell A) sembla 

motivar processos de tubificació. És a dir, la natura argil·lo-sorrenca i sorrenco 

argilosa d‟alguns del materials motivaria una filtració i escorrentia subsuperficial 

que arrossegaria alguns fins i desenvoluparia algunes cavitats. Aquesta 

escorrentia subsuperficial que podria també anul·lar local i ocasionalment les 

pressions efectives i la formació de cavitats serien factors responsables d‟alguns 

col·lapses que manifesten haver observat les persones que conreuen els camps. 

 

2.2.3. HIDROGEOLOGIA 

 

Molts dels materials que constitueixen la plana al·luvial del baix Fluvià presenten 

permeabilitats i transmissivitats elevades que permeten disposar de diverses 

capes aqüíferes. El conjunt de les mateixes forma part d‟una unitat hidrogeològica 

que es coneix com els Aqüífers del delta dels rius Fluvià i Muga. 

Els materials reconeguts a la zona es poden qualificar, pel que fa al seu previsible 

comportament hidrogeològic, com un aqüitard en el cas del nivell A, un aqüífer 

regular a excel·lent en el cas de les graves del nivell B i un aqüifer pobre/aqüitard 

per a les sorres i argiles del nivell C. Els trams on els sediments apareixen litificats 

es podrien qualificar com un aqüíclud o aqüitard. 
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A partir de les fonts consultades es constata que a la zona del baix Fluvià el flux 

subterrani és globalment cap a l‟est. Les capes aqüíferes més superficials no 

solen estar confinades, bé que la presència de trams amb sediments litificats ho 

pot motivar localment. 
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3. CONTEXT GEOTÈCNIC 

3.1. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

 

Dins d‟aquest apartat es presenta una descripció general de les característiques 

geotècniques dels principals materials presents en la zona. La competència i 

adequació dels materials que es defineixen s‟han de prendre en termes 

qualitatius, ja que es requeriria un estudi geotècnic complert per a una correcta 

definició del projecte. 

La determinació fiable dels paràmetres geotècnics necessaris en el projecte d‟una 

variant exigeix la realització d‟un reconeixement del terreny mitjançant diferents 

assaigs, in-situ i al laboratori, entre els quals s‟hi haurien d‟incloure:  

- Sondeigs mecànics: permeten la investigació dels talussos projectats en les 

zones de materials menys adequats. Sobre les mostres inalterades que 

s‟extrauen es poden obtenir els paràmetres geotècnics necessaris. 

- Sondeigs superficials: els sondeigs poc profunds a tota la traça de la carretera 

han de permetre conèixer la capacitat portant de l„explanada. La presa de 

mostres seria necessària per a la seva identificació, així com la realització 

d‟assaigs Proctor i de CBR, humitat natural, contingut de sulfats, expansivitat, 

contingut de guixos, índex de col·lapse, etc. 

- Sondeig sísmics: aquests assaigs permetrien conèixer la ripabilitat dels 

materials en les zones previstes de desmunt. 

- Estudis d’aprofitament dels materials provinents de desmunt: són 

necessaris per a decidir la necessitat de punt de préstec de materials i abocadors. 

Com hem vist anteriorment, s‟han pogut consultar sondejos mecànics i 

superficials efectuats a la zona com una estudi informatiu previ, no com a pas 

imprescindible per a un projecte constructiu que aquest, per tant, hauria de ser 

molt més exhaustiu i complet. 
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3.2. APROFITAMENT DELS MATERIALS  

 

Per a l‟ utilització dels terraplens i l‟esplanada dels materials procedents de 

l‟excavació dels desmunts s‟ha tingut en compte les disposicions del vigent 

Plec General de Condicions per Obres de Carreteres i Ponts PG-3. 

 

Per tal de poder determinar amb garanties l‟aprofitament dels materials 

procedents de les excavacions seria necessari conèixer detalladament els 

paràmetres que s‟indiquen:  

 

- Contingut en fins.  

- Plasticitat.  

- Contingut en matèria orgànica.  

- Contingut amb sals solubles.  

- Granulometria.  

- Inflament.  

 

Ara bé, com hem comentat anteriorment únicament ens podrem basar en les 

observacions fetes durant la visita de camp i en documentació bibliogràfica 

consultada que ens presenti informació sobre les característiques de la zona 

d‟estudi.  

 

D‟acord amb aquestes fonts, els materials procedents dels desmunts excavats 

en les unitats, vistes anteriorment, es classifiquen com a sòls seleccionat. Per 

tant, aquests materials podran utilitzar-se com a rebliments de tipus terraplè.  

Finalment els materials podran ser emprats en els murs de coronament dels 

terraplens a executar sempre i quan satisfacin les condicions que defineixi el 

projecte en quant a permeabilitat, resistència, pes estabilitzador i protecció front a 

l‟erosió. 
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3.3. CATEGORIA D’ESPLANADA 

 

L‟esplanada, com a superfície de fonament de recolzament d‟un ferm, 

constitueix el seu fonament habitual. El comportament dels sòls existents sota 

aquesta superfície depèn bàsicament de les càrregues procedents del tràfic i 

de la rigidesa de les capes del ferm. L‟ incidència de l‟esplanada sobre el 

comportament estructural de les seccions del ferm és major en tant que major 

sigui la flexibilitat d‟aquestes seccions i sobretot quan la capacitat de 

recolzament és relativament reduïda.  

El paràmetre fonamental de la caracterització i la categoria de l‟esplanada és 

l‟índex CBR. La Norma 6.1-IC “seccions de ferm” aprovada per O/C 9/2002 

defineix tres tipus d‟esplanades, denominades respectivament E1, E2 y E3. 

Aquestes categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el 

segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut d‟acord amb la NLT-357 "Assaig de 

càrrega amb placa", els seus valors es recullen en la taula següent: 

 

Categoria d‟esplanada E1 E2 E3 

Ev2(MPa) >=60 >=120 >=300 

 

Per a la caracterització de l‟esplanada, cal la classificació dels materials de la 

traça obtinguda a partir dels assaigs citats anteriorment. 

Degut a que no s‟han pogut realitzar tots els assajos corresponents s‟ha triat un 

tipus d‟esplanada en funció de l‟estudi informatiu fet per la nova C-31 en el pas 

per la zona propera a Vilamacolum. 
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S‟ha observat que a la zona hi ha dos tipus de sols que ens portaran a dos 

configuracions d‟esplanada diferents. 

Aquest apartat es detalla amb més profunditat en l‟annex 9 al definir l‟estudi de 

ferms. 

3.4. DESMUNTS 

En aquest punt seria necessari analitzar, per a totes les excavacions del traçat, 

els talussos admissibles en cada cas i el mètode d‟excavació recomanat.  

Per tal de dur-ho a terme seria necessari conèixer els següents aspectes 

geotècnics del massís a excavar:  

- Litologia (tipus i composició del massís rocós i el gruix de la roca alterada). 

- Gruix del recobriment dels sòls.  

- Estructura del massís rocós. Situació de les característiques de les principals 

estructures (falles, plecs, etc.), orientació i característiques dels plans de 

discontinuïtats (diaclasses, fractures, estratificació, etc.).  

-Condicions hidrològiques e hidrogeològiques.  

A partir d‟aquestes dades, l‟anàlisi d‟estabilitat dels desmunts requereix 

comprovar principalment, la possibilitat d‟obertures a través del propi material, 

comprovant posteriorment que no es produeixin obertures que poguessin 

afectar a l‟estabilitat general dels desmunts, a través de discontinuïtats 

geomecàniques.  

Ara bé, atès la manca de mitjans per a l‟elaboració d‟un estudi complert, no 

s‟ha realitzat el corresponent anàlisi d‟estabilitat de talussos enfront a ruptures 

a través de discontinuïtats o a través del propi material, que es determinarien 

de forma precisa amb l‟ajuda de projeccions estereogràfiques de les 

discontinuïtats presents els angles de talús més adequats a executar.  
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Per tant, la presa de decisió s‟ha hagut de fonamentar en l‟anàlisi de les fonts 

bibliogràfiques que ofereixen informació sobre aspectes geotècnics de la zona 

d‟estudi.  

Utilitzarem un tipus de desmunt estandar  3H:2V al llarg de tota la variant. 

3.5. REBLIMENTS 

Donada la impossibilitat de realitzar els assajos anteriorment comentats, ha 

estat adoptada la inclinació general de 3H:2V, força estesa, en tots els 

rebliments en sòls, barreja de sòl i roca (tot-ú) i pedraplens. 

3.5.1. Condicions de fonamentació 

 

A partir de les fonts bibliogràfiques consultades es pot determinar que el gruix 

de recobriment dels sòls que reomplen les valls i zones baixes serà escàs, en 

general inferior a 0,50 m. Per aquest motiu, s‟admet que la fonamentació dels 

terraplens no presentin problemes geotècnics.  

Així doncs, la morfologia dels terrenys i les condicions geotècniques d‟aquests, 

indiquen que la fonamentació dels terraplens podrà fer-se pràcticament de 

manera directa sobre les formacions in situ, en general, sense qualsevol treball 

previ del tractament de les fonamentacions. 

Simplement serà necessari retirar la capa de terra vegetal i, en el cas que els 

terraplens s‟hagin de construïr a mitja costa, serà necessari un tractament 

previ.  

 

3.5.2. Posada en obra  

 

La major part del material procedent dels desmunts tindrà cabuda als 

rebliments de tipus tot-ú o pedraplè.  

En els diferents tipus de rebliment, el gruix màxim de capa es tindrà que 

justificar a l‟obra i la compactació es determinarà i es controlarà mitjançant 
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elnombre de passades comptabilitzat en un tram de proba en el que s‟hagi 

mesurat la densitat seca; aquesta serà l‟equivalent a un tant per cent de buits 

no superior al 15 % en els rebliments de tipus tot-ú, ni al 18 o 20 %, com 

amàxim, en els pedraplens. 

3.6. EXCAVABILITAT 

L‟excavabilitat / ripabilitat d‟un massís depèn de les característiques litològiques 

i estructurals i dels mitjans d‟excavació que disposin a l‟obra. Tots els materials 

quaternaris detectats (graves, sorres i argiles) podran ser excavats mitjançant 

maquinària de potència mitja com retroexcavadora.  

Al llarg de la variant els mitjans mecànics de mitja potencia seran suficients per 

l‟excavabilitat. 
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4. PROCEDENCIA DELS MATERIALS 

 

En quan a les explotacions a cel obert legalitzades i actualment en explotació 

més properes al traçat per aconseguir material per l‟obra són: 

 

Nom de 

l’explotació 
Municipi Coordenades 

Recurs 

explotat 

Situació 

actual 

Distància a 

l’obra (km) 

L‟ILLA 
Torroella de 

Fluvià 

X= 4503320.7 

Y= 4668800.8 

Sorres 

Activitat en 

actiu i 

restauració 

no iniciada 

2,5 km 

MEANDRE 

VELL 

Torroella de 

Fluvià 

X=4504049.7 

Y=4668766.3 
Graves 

Activitat en 

actiu amb 

restauració 

integrada 

2 km 

ARIGESA-

VULERALLA 

Torroella de 

Fluvià 

X=4502561.6 

Y=4668494.6 
Graves 

Activitat amb 

afecció 

pendent de 

regularització 

3 km 

VULVERALL

A 

 

Torroella de 

Fluvià 

X=4501811.0, 

Y=4668416.9 
Graves 

Activitat en 

actiu amb 

restauració 

integrada 

3 km 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

L’objectiu d’aquest annex és, en primer moment, fer un estudi climatològic i 

hidrològic de la zona afectada per la construcció de la variant al municipi de 

Vilamacolum. 

 

L’estudi climatològic consisteix en la determinació de les principals 

característiques climatològiques de la zona. La seva finalitat es doble: per una 

banda obtenir la classificació climàtica de la zona i per l’altre proporcionar un 

suport bàsic per la estimació dels cabals de drenatge natural. 

 

L’estudi hidrològic té com objectiu l’anàlisi del règim de precipitacions de la zona, 

la definició de les conques interceptades per la obra projectada i l’avaluació 

d’aquestes característiques hidrològiques que tenen una influencia potencial en el 

disseny de la obra en qüestió. 

 

A partir de les dades climatològiques i hidrològiques obtingudes, es seguiran els 

següents passos: 

 

1- Caracterització climàtica de la zona afectada 

2- Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores 

corresponents a diferents períodes de retorn. 

3- Determinació dels coeficients d’escorrentia de les conques, assignació de 

la precipitació a les conques i determinació dels cabals. 

4- Dimensionament del drenatge transversal i longitudinal necessaris. 

 

L’estudi hidrològic i hidràulic que es porta a terme es realitza a partir de les 

publicacions que s’esmenten a continuació:  
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• Instrucción 5.1 IC: “Drenaje”, aprovada per O.M. de 21/6/65 (BOE del 17/9), 

vigent en la part no modificada per la següent.  

 

• Instrucción 5.2 IC: “Drenaje superficial”, aprovada per O.M. de 14/5/90 (BOE del 

23/5).  

 

• “Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 

naturales”. J.R. Témez, 1978 (publicació del MOPU).  

 

• "Estudio estadístico de Precipitaciones en la Cuenca del Pirineo Oriental". R. 

Heras,1976  

 

• "Precipitaciones máximas en España". F. Elías, 1979  

 

• “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”. Junta 

d’Aigües,1995.  

 

• “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. Agència 

Catalana de l’Aigua, 2003.  

 

• “Recomanacions tècniques per al disseny d' infraestructures que interfereixen 

amb l'espai fluvial”. Agència Catalana de l’Aigua, 2004.  
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2. CLIMATOLOGIA 

 

En aquest apartat es descriuen les dades climatològiques necessàries pel posterior 

estudi hidrològic i dimensionament de les obres de drenatge considerades en aquest 

estudi. 

Altrament, l’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques 

estacionals més favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per a 

realitzar les tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. 

Pel que fa concretament a la zona d’estudi, a grans trets, el clima de la zona és 

mediterrani continental amb estius suaus, hiverns freds i amb temporades força 

plujoses amb l'acabament d'ambdues estacions. A continuació, es justifica més 

detalladament aquestes característiques. 

Les temperatures mitjanes se situen entorn els 14-16º a gairebé tota la comarca 

amb màximes a les terres litorals. Als sectors enlairats de les serres pirenenques 

les temperatures són força més baixes. 

Les precipitacions varien força del litoral a les muntanyes interiors. Prop la costa 

cau una mitjana anual entorn dels 600 mm. A mesura que ens endinsem cap a 

l'interior les precipitacions són més copioses. Als vessants muntanyosos de 

l'extrem occidental de la comarca cauen més de 1000mm. de mitjana anual. 

L'estació més plujosa és normalment l'hivern, excepte la franja costanera, on 

l'estiu és molt sec. La tardor i primavera solen ser estacions plujoses i humides 

arreu. A la muntanya l'estiu és molt plujós. 

És precisament l'estiu l'estació en què hi ha més contrast entre la plana i la 

muntanya. Mentre a la plana plou poc i fa molta calor, a l'Albera, a les Salines i al 

Puig de Bassegoda plou força i la boira cobreix sovint els seus cims. 

Però a l'Empordà i molt especialment a l'Alt Empordà l'element més característic 

del clima és la tramuntana. La tramuntana és un vent sec i més aviat fred. Bufa 
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amb molta intensitat i violència, sobretot els mesos de novembre a març. És un 

vent que prové del nord o nord-oest. Bufa fort pel sector oriental dels Pirineus i 

planes properes, com el Rosselló i l'Empordà.  
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3. HIDROLOGIA 

 

El projecte de la variant de Vilamacoloum es desenvolupa a la plana  al·luvial del 

Baix Fluvià, amb un relleu gairebé pla, i que correspon a la zona més occidental 

del territori inclòs en el PEF del Fluvià. 

 

Per tal de poder fer l’estudi hidrològic s’han consultat plànols facilitats per 

l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a la inundabilitat de la zona. Aquest 

plànols estan inclosos al apèndix d’aquest annex. 

 

En el plànol nº 1 s’inclou la determinació de la inundabilitat, considerant períodes 

de retorn de 500 anys d’acord amb l’Inuncat. En ell s’observa que la zona d’estudi 

queda a la zona inundable per criteris geomorfològics. 

 

Al plànol nº 2 s’inclou la delimitació de la inundabilitat segons la Planificació de 

l’Espai Fluvial del Baix Fluvià. Observem que només la rotonda situada al final de 

l’estudi es situa a l’extrem occidental de la superfície inundable per a un període 

de retorn de 500 anys, segons l’esmentat PEF. No obstant, s’ha previst entregar 

la rasant de la variant, en el seu final per a qualsevol de les alternatives, a la cota 

actual de la carretera de Sant Pere Pescador; és a dir la rotonda prevista en el 

tram final de la variant no suposa modificació en l’altimetria existent, per la qual 

cosa es considera que la seva implantació no altera l’actual sistema de desguàs 

de les aigües d’escorrentiu. En efecte, la solució proposada per al desviament de 

l’obra de drenatge transversal existent actualment sota la carretera de Sant Pere 

Pescador en aquest final de variant (2 tubs d’1 metre de diàmetre), consisteix en 

la derivació del rec del Corredor, rec interceptat per la rotonda, mitjançant un nou 

tram de rec rodejant la rotonda, i construint un nou pas sota la carretera de Sant 

Pere Pescador a base d’un marc de formigó de 3 metres d’ample i 2 metres 

d’altura lliure, tenint en compte que part d’aquesta altura quedarà per sota de la 

cota de desguàs actual, coherentment amb la dimensió dels tubs existents. 
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Seguidament es justifica la capacitat de desguàs per part dels marcs disposats en 

el curs del rec del Corredor de les aigües que pugui captar aquesta conca difusa 

que constitueix par d’aquesta plana al.luvial que constitueix l’orografia de l’entorn 

del present estudi informatiu. 

 

 

Posteriorment es justifica la capacitat de les cunetes que han de recollir les aigües 

interceptades per les petites subconques i conduir-les al punt de desguàs, al rec 

del Corredor. 

 

Finalment es justifiquen les petites obres de drenatge transversal que donen 

continuïtat a les cunetes quan cal passar el seu flux a l’altra banda de la carretera. 
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4. DRENATGE 

 

4.1. CRITERIS DE DISSENY 

 

Vistos els antecedents anteriors, la directriu fixada per l’Agència Catalana de 

l’Aigua consisteix en eliminar la barrera que pugui suposar la nostra carretera als 

fluxes de l’aigua, requerint-se una solució a nivell del terreny actual. 

 

Amb aquesta configuració caldrà donar permeabilitat a través de la carretera, la 

qual cosa hem materialitzat mitjançant la recollida d’aigua amb cunetes a peu de 

terraplè i en desmunt, i el transport de l’aigua al rec del Corredor mitjançant les 

oportunes obres de drenatge transversal, a base de tubs de 60 cms de diàmetre 

en els casos de continuïtat de les cunetes sota la carretera, i a base de marcs de 

formigó de 3 m d’ample i 2 d’alt en els casos de pas de la carretera sobre el rec 

del Corredor. 

 

Pel que fa a la zona de la rotonda de final d’estudi, s’accepta la seva situació en 

relació a la inundabilitat, forçada per enllaçar en aquest punt amb la carretera de 

Sant Pere Pescador. No obstant, el conjunt d’obres de drenatge disposades 

garanteixen la permeabilitat cap al rec del Corredor. 
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4.2. CABALS DE CÀLCUL 

 

Al plànol adjunt a l’apèndix es reprodueix la conca que vessa aigua cap al rec del 

corredor. Per tal de obtenir el dimensionament de les obres de drenatge 

correctament relacionades amb els seus corresponents períodes de retorn, es 

calcularan els  cabals respectius a un període de retorn de 25 anys pel que fa a 

les cunetes, un període de retorn de 100 anys per tubs de drenatge transversals, i 

un període de 500 anys al marc de formigó. 

 

4.2.1. ESTIMACIÓ DEL COEFICIENT D’ESCORRENTIU 

 

En el plànol adjunt es donen les dades de les conques que vessen sobre el sistema 

objecte de dimensionat. 

El mètode  de càlcul és el hidrometeorològic, i el període de retorn a considerar, serà 

de 25/50/100 anys com s’ha comentat anteriorment. Per cada període de retorn 

correspon el valor de Pd que es calcula com valor mig de les dades de les estacions 

d’aforament de Figueres i l’Escala en el punt d’actuació. 

 

 Pluges a la província de Girona (Font 1)  

Període  de retorn (anys) 25 100 500 

Figueres 146,6 mm/dia 189,1 mm/dia 236,1 mm/dia 
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Pluges a la província de Girona (Font 2) 

Període  de retorn (anys) 25 100 500 

Figueres 128,0 mm/dia 162 mm/dia 202,0 mm/dia 

l'Escala 131,0 mm/dia 161 mm/dia 196,0 mm/dia 

   

Així, prenent un valor mig per cada període de retorn serà: 

 

Període de retorn (anys) 25 100 500 

Font 1 146,6 189,1 236,1 

Font 2 129,5 161,50 199 

Pd (mm/dia) 138,05 175,3 217,55 

 

Amb el valor Pd podem procedir a calcular els cabals aportats. 

 

 

En el cas de la conca que vessa al reg, el coeficient d’escorrentiu es calcula 

segons 5.2. IC (apartat 2.5), 
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Es pren per el valor Po segons la Taula 2-1 de la norma (5.2-IC) operant els tipus de 

terreny per el seu percentatge, segons la coberta i la geologia del terreny. En la 

geologia d’aquesta conca hi ha predominança de graves i gresos, classificats com 

material tipus A pel que fa a les graves i tipus B en gresos i margues, segons la 

norma esmentada. Pel que fa a les cobertes, es poden considerar  la major part, 

cultius amb un pendent inferior al 3% segons com es veu el les taules adjuntes 

següents: 

 

Per tant en el cas de la conca del rec: 

 

          
     

 
       

     

 
              

 

El valor 1,3 es correspon a un coeficient corrector determinat per l’Agencia catalana 

de l’aigua. 
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Càlcul aproximat del valor de Po: 

Geologia GRAVES GRESOS 

Cobertes CONREUS CONREUS 

Classificació del sol A B 

Superfície 4676247,20 253970 

Superfície TOTAL = 3045494,00 726212,00 

P0_1= 28 19 

P0_2= 47 25 

% Superfície = 80,75 19,25 

VALOR P0= 30,3 4,2 

   

TOTAL P0= 34,5  

P0*1.3= 44,85  
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L’estimació inicial del llindar d’escorrentiu, s’ha obtingut de la Figura 2.4 de 5.2-IC . 

 

 

  
 
      
     

     
      
     

    

 
      
     

    
        

  
 

En el cas de les subconques, es considerarà en el càlcul del cabal un valor del 

llindar d’escorrentiu variable que serà detallat en l’apartat posterior degut a la 

variació dels coeficients P0 i Pd. 

 

4.2.2. ESTIMACIÓ DEL TEMPS DE CONCENTRACIÓ 

 

Dades aproximades de la Conca que vessa al rec :     

- Superfície: 377 Ha 

- Longitud: 3,5 Km 

- Pendent mitjana del terreny = 0.46% 

 

El temps de concentració s’ha obtingut de la formula corresponent al càlcul de 

conques en les que predomina el temps de recorregut del flux canalitzat per una 

xarxa de lleres definides. 

  

T  0,3 x [( L / J
1/4

 )
0.76  

]  

T  0,3 x [( 3,5 / 0.0046
1/4

 )
0.76  

]  2.1h, equivalent a 2hores i 6 min.
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En el cas de les subconques que vessen a les cunetes, el temps de concentració 

es calcula segons l’àbac de la figura 2.3 de la esmentada norma 5.2. IC (apartat 

2.5 ), que fa referència a marges de la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On es pot veure que segons el tipus de terreny, pendent i recorregut el temps de 

concentració serà d’uns 30m. 

 

4.2.3. CÀLCUL DELS CABALS 

Mantenint el valors relatius al terrenys  es defineix el mètode de càlcul per les 

diferents conques i subconques. 
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Als plànol adjunt es pot observar les conques objecte d’estudi. Sobre aquestes 

conques s’aplica el métode hidrometerològic, que diu: 

 

 Qr = c * A * I/K 

 

 Qr, cabal de referència 

 c, coeficient mitjà d’escorrentiu calculat a l’anterior apartat 

 A, àrea de la conca 

I, intensitat mitja de precipitació per al nostre període de retorn i per a 

l’interval de temps igual al de concentració. 

 

K, coeficient aplicable en funció de les unitats, que es prendrà de la Taula 2.1. de 

5.2. IC. Prendrem K=300 per tal de treballar amb m
3
/s a partir d’una superfície en 

Ha.  

La intensitat mitjana de precipitació s’obtindrà de la formula que estableix el capítol 

2.3 de 5.2-IC: 

  
  

 
  
  

          

       
 

 Prèviament haurem de determinar: 

t, durada de l’interval de precipitació, igual al temps de concentració.  

Temps de concentració: 

 T = 0,3 x  [(L/J 
1/4

) 
0,76

]  , on 

 L , longitud de la llera principal. 

 J1 , pendent mitjana.  
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I1/Pd, a partir del mapa d’isolínies que es troba a la figura 2.2. de 5.2. I.C. En la 

nostra zona correspon I1/Id = 11. 
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Seguint el procediment, indicant a 5.2 IC , en el cas de la conca que vessa al reg: 

  

I1/Id = 11 

 Id = Pd/24 = 217.55/24 = 9.06 mm/h 

  
  

   
            

             

It = 9,06 x 6,87=62,35 mm/h. 

 

Així doncs el cabal de referència aportat per la conca del reg és:  

Qreg = 0,427 x 377 Ha x 62.35 mm/h / 300 = 33,5 m3/s 

Pel que fa a les subconques, els valors dels cabals es detallen en els  següents 

apartats tenint en compte que les subconques es troben en terrenys de graves, per 

tant igualant el valor P0 al de les graves que serà: P0= [( 47 + 28 ) / 2 ] * 1,3= 48,75. 

Aquest valor correspon: 

 

  
 
      
     

     
      
     

    

 
      
     

    
        

 

Cada cabal variarà segons la subconca al tenir en compte un període de retorn 

diferent en cada cas. 
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4.3. REPOSICIÓ DEL PAS DEL REC DEL CORREDOR 

4.3.1. VERIFICACIÓ DEL MARC DE FORMIGÓ PER A CONTINUITAT DEL REC 

 

Establertes les dimensions del marc de formigó estructural per qüestions d’encaix 

geomètric, procedim a verificar la seva capacitat de drenatge. 

 

4.3.2. ESTIMACIÓ DEL CABAL QUE ARRIBA AL MARC DE FORMIGÓ 

 

En el plànol adjunt es mostra la conca que es pot estimar que vessa al rec. Per fer el 

càlcul del cabal s’ha definit la conca esmentada i s’ha operat segons la norma. 

 

4.3.3. CÀLCUL DEL CABAL D’AVINGUDA 

 

Tal com s’ha determinat en l’apartat anterior, el cabal de la conca que vessa al rec, 

és el cabal d’aportació al calaix. Per tant el cabal es: 

Avinguda màxima als 500 anys: 33.5m
3
/s 

 

4.3.4. CÀLCUL DE LA CAPACITAT DE DESGUÀS DEL MARC 

 

S’han pres les dimensions mínimes del calaix estructural des d’un punt de vista de 

traçat en perfil longitudinal, i s’ha aplicat la fórmula de Manning per veure si el cabal 

que pot desguassar és superior o igual al cabal màxim del rec, esmentat 

anteriorment. 
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El cabal que desguassarà el calaix estructural es calcula, segons la fórmula de 

Manning, 

 

 Qd = K x A x Rh
2/3

 . J
1/2

 

 

J, és el pendent, A l’àrea de la secció d’aigua, Rh el radi hidràulic de la secció i K un 

coeficient de rugositat. Les unitats que fan vàlida aquesta formula son m
3
/s pel 

cabal, m
2
 per la secció, m per el radi hidràulic, i m/m per el pendent. Aquest pendent 

s’ha considerat amb un mínim del 2%. 

Per al marc estructural, prenem K=55 (n=0.018) valor mig a la baixa del apartat 

referent a la rugositat del formigó de la taula 4-1. 

 

Donades les dimensions interiors del marc estructural següents: 
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Ample = 3 m 

  Alçada = 2 m 

  A = 6 m
2   

  

Pm = 7 m 

  Rh =0.857 m 

  J = 0.015 

  K = 55 

 

Per verificar la capacitat del marc estructural Qsp 

 

Qsp = K x A x Rh
2/3

 . J
1/2

  

 

Qsp = 55 x 6 x  0.857
2/3

. 0.015
1/2

 = 36.46 m
3
/s. 

 

4.4. CABALS DE LES SUBCONQUES I DIMENSIONAMENT DE 

CUNETES 

 

4.4.1. CÀLCUL DELS CABALS Qr APORTATS A LES CUNETES 

 

Al plànol adjunt es pot observar la conca objecte d’estudi. Sobre aquesta conca 

s’aplica el métode hidrometerològic, com s’ha fet en l’apartat 3: 
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El càlcul per la verificació de les cunetes s’ha realitzat tenint en compte un període 

de retorn de 25 anys, i l’única variació del mètode de càlcul respecte el mètode 

utilitzat en la conca del rec és el valor del llindar d’escorrentiu i el mètode de càlcul 

del temps de concentració. 

 

A continuació es mostren els cabals que s’obtenen a partir de les subconques: 

 

 Subconca 1 Subconca 2 Subconca 3 

Periode de retorn 

(anys) 
25 25 25 

Valor Pd 138,05 138,05 138,05 

Àrea aprox (m
2
) 14.500 6.700 110.000 

C 0,247 0,247 0,247 

Tc (h) 0,58 0,5 0,55 

I1/Id 11 11 11 

Id 5,75 5,75 5,75 

It/Id 15,17 16,51 15,64 

It 87,26 94,97 89,96 

Q (m
3
/s) 0,1 0,05 0,82 

 

On Q és el cabal màxim que hauran d’absorbir les cunetes. 
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Les dades superficials o àrees de les subconques s’han calculat aproximadament 

divindint la subcònca en zones. 

 

4.4.2. DIMENSIONAMENT DE CUNETES 

 

S’han pres les dimensions mínimes de cunetes de terres, i s’ha aplicat la fórmula de 

Manning per veure si el cabal que poden desguassar es superior o igual al cabal de 

referència de la cuneta més desfavorable, calculat en l’apartat anterior. 

 

El cabal que desguassarà una cuneta genèrica es calcula, segons la fórmula de 

Manning, 

 

 Qd = K * J 
½

 *S
5/3

 / p 
2/3 

 

 

J, és el pendent, S l’àrea de la secció d’aigua, p el perímetre mullat i K un coeficient 

de rugositat. Les unitats que fan vàlida aquesta formula son m
3
/s pel cabal, m

2
 per la 

secció, m per el perímetre mullat, i m/m per el pendent. Aquest pendent s’ha fet 

coincidir en tot moment amb el pendent del traçat. 

Per a les cunetes de terres prenem K = 45 valor mig del apartat referent a cuneta 

amb terra nua de superfície uniforme de la següent taula 4-1: 
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La taula de verificació de les cunetes, aplicant la fórmula de Manning per a un 

revestiment de terres del canal que constitueix la cuneta, és la següent: 

 

 Q conca Q desg pend mig K Ample Calat Q adm 

 m3/s m3/s % - m m m3/s 

SubConca 1 0.104 0.104 0.28 45 1.0 0.40 0.138 

SubConca 2 0.052 0.156 0.28 45 1.2 0.48 0.215 

SubConca 3.1 0.408 0.564 0.28 45 2.0 0.80 0.874 

SubConca 3.2 0.408 0.972 0.28 45 2.2 0.88 1.127 
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Com hem de desguassar un màxim  0.983 m3/s amb un pendent de 0.28% 

verifiquem la cuneta per a un cabal superior al de desguàs. 

 

El cabal que pot desguassar és: 

 

Q = K x J
1/2

 . A
5/3

 / Pm
2/3

 

 

Amb K (rugositat) que es pot prendre de valor 45 (terres), J el pendent en tant per 

ú, A (m2) la secció de la cuneta i Pm (m) el seu perímetre mullat. 

 

Q = 45 x 0.0028
/2

 x 0.968
5/3

  / 2.83
2/3

 = 1.127 m3/s = Qr. 
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4.5. VERIFICACIÓ TUBS DE DRENATGE TRANSVERSAL 

 

Per la verificació de les obres de drenatge transversal s’ha efectuat el càlcul de 

les conques amb un període de retorn de 100 anys. Els cabals a absorbir son els 

següents: 

 

 Subconca 1 Subconca 2 

Periode de retorn 

(anys) 
100 100 

Valor Pd 175,3 175,3 

Àrea aprox (m
2
) 14.500 6.700 

C 0,324 0,324 

Tc (h) 0,58 0,5 

I1/Id 11 11 

Id 7,30 7,30 

It/Id 15,17 16,51 

It 110,81 120,59 

Q (m
3
/s) 0,17 0,09 
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Per tant el cabals a absorbir de les dues ODT seran: 

 

 Q desg pend mig K φ Q adm sp Q adm terres 

 m3/s % - m m3/s m3/s 

OD-1 0.17 0.28 65 0.6 0.28 0.17 

OD-2 0.26 0.28 65 0.8 0.60 0.36 

 

 

Per verificar la capacitat del tub Qsp 

 

Qsp = K x 0.312 x D
8/3

 . J
1/2

  

 

Qsp = 65 x 0.312 x 0.6
8/3

 x 0.028
1/2

 = 0.28 m
3
/s. 

 

Per verificar la capacitat del tub amb terres Qtt 

 

Qt = K x A x (RH)
2/3

 . J
1/2

  

    

   Qt = 60 x 0.19 x (0.14)
2/3

 x 0.0028
1/2

 = 0.17 m
3
/s 
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5. APÈNDIX: PLANOLS HIDROGRÀFICS 
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Estudi d’alternatives 

 





Projecte de la Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31  Pág. 1 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ________________________________ 3 

2. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE LA MILLORA _ 5 

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES 

ALTERNATIVES _______________________________ 6 

3.1. JUSTIFICACIÓ PRÈVIA D‟ALTERNATIVES DESCARTADES (ALT 3) ........6 

3.2. DESCRIPCIÓ ALTERNATIVES ......................................................................7 

3.2.1. CONDICIONANTS ....................................................................................... 8 

3.2.2. ALTERNATIVA 0 ....................................................................................... 10 

3.2.3. ALTERNATIVA 1 ....................................................................................... 11 

3.2.4. ALTERNATIVA 2 ....................................................................................... 12 

4. ANÀLISI MEDIOAMBIENTAL ___________________ 14 

4.1. SOROLL ........................................................................................................ 14 

4.2. VEGETACIÓ ................................................................................................. 15 

4.3. FAUNA .......................................................................................................... 15 

4.4. PAISATGE .................................................................................................... 16 

4.5. INTERCEPCIÓ CURSOS FLUVIALS I BENS CULTURALS....................... 17 

4.6. OCUPACIÓ DE TERRENYS ........................................................................ 19 

5. ANÀLISI COST-BENEFICI ______________________ 21 

5.1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................. 21 

5.2. COSTOS I BENEFICIS MONETARIS .......................................................... 21 

6. ANÀLISIS DE RENTABLITAT ECONÒMICA ________ 24 

6.1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................. 24 

6.2. PREVISIÓ DELS COSTOS DE LA INVERSIÓ ............................................ 26 

6.2.1. COSTOS D‟INVERSIÓ INICIAL .................................................................. 27 

6.2.2. COSTOS DE REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ ....................................... 27 

6.3. ESTIMACIÓ DELS BENEFICIS GENERATS .............................................. 30 

6.3.1. COST DE FUNCIONAMENT DELS VEHICLES ........................................... 31 

6.3.2. COSTOS GLOBALS DE FUNCIONAMENT................................................. 39 

6.3.3. COST DEL TEMPS DE RECORREGUT ..................................................... 44 



Pág. 2  Estudi d’alternatives 

 

6.3.4. COST DE L‟ACCIDENTALITAT .................................................................. 46 

6.4. ANÀLISIS COST-BENEFICI .......................................................................... 49 

6.5. INDICADORS DE RENDIBLITAT ................................................................. 56 

7. ANÀLISI MULTICRITERI ________________________ 59 

7.1. CRITERIS DE SELECCIÓ ............................................................................. 59 

7.2. FACTORS DE PONDERACIÓ ...................................................................... 61 

8. CONCLUSIONS _______________________________ 65 



Projecte de la Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31  Pág. 3 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex es realitzarà l‟estudi de les diferents alternatives proposades 

com a solució per a la definició del nou traçat de la variant de Vilamacolum. 

La carretera objecte d‟anàlisis travessa el nucli urbà de Vilamacolum. El present 

projecte planteja dues possible variants viables diferents per a la població afectada i 

una altre que per tot un seguit de motius es rebutja des de l‟inici del plantejament. 

En primer lloc es realitza una breu descripció de les alternatives. Un cop descrites 

les solucions adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar un estudi econòmic 

per a veure la rendibilitat del nou projecte i si és econòmicament viable la seva 

execució. Aquesta valoració es fa avaluant la inversió inicial, els costos de 

funcionament dels vehicles, els costos dels accidents, etc. 

Un cop analitzats els costos i beneficis, per a analitzar la rendibilitat s‟utilitzen 

indicadors com el VAN (valor actualitzat net) o el TIR (taxa interna de rendiment). 

Tot l‟estudi econòmic, així com l‟ús d‟aquests indicadors s‟ha fet seguint les dues 

publicacions següents: 

 

-Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, del 

MOPU, de l‟any 1980.  

 

-Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y 

Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del MOPU, de l‟any 1990. 

 

A l‟hora de decidir quina de les alternatives resulta ser la més adient, s‟han perseguit 

principalment els següents criteris bàsics: 
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I. Evitar que l‟alternativa seleccionada impedeixi notablement el possible 

creixement del poble. 

II. Aprofitar en la mesura del possible el màxim del traçat actual existent 

per tal d‟assolir un bon rendiment econòmic de l‟obra a projectar. 

III. Reduir el trànsit de pas que actualment discorre pel nucli urbà alhora 

que es redueix el temps de recorregut actual gràcies a diferir el trànsit 

per fora de la població. 

IV. Limitar al màxim el impacte ambiental de l‟actuació. 

 

L‟anàlisi de les alternatives serà realitzat segons un estudi multicriteri que inclourà 

aspectes molt diversos com poden ser: economia, execució, seguretat, funcionalitat i 

impacte ambiental així com altres aspectes. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE LA 

MILLORA 

 

Actualment, el municipi de Vilamacolum té problemes pel que fa a la mobilitat, 

principalment pel fet que un dels principals accessos des de Figueres a la zona 

costanera de Sant Pere Pescador, des de la C-31, es fa per la carretera que 

passa per dins del seu nucli urbà, per uns carrers on no hi ha ni voreres, els 

vehicles passen pel davant mateix de les cases i, fins i tot, hi ha algun revolt amb 

un traçat prou complicat. 

 

Les principals problemàtiques que es desprenen d‟aquest fet són: 

 

 - Gir molt tancat dins el poble que sovint comporta problemes de pas, 

sobretot als vehicles pesats, caravanes i autocaravanes. 

 - Trànsit per dins de la zona habitada, sobretot els mesos d‟estiu i caps de 

setmana, i que comporta molèsties als veïns així com problemes de seguretat 

viària i dificulta la mobilitat tant de vianants com de vehicles pel poble. 

 - Risc d‟atropellaments i poca seguretat dels vianants dins el poble, així 

com molèsties per fums i sorolls. 

 

Per això, es redacta un estudi de millora de l‟accés a la carretera de Sant Pere 

Pescador a Vilamacolum que no passi pel nucli urbà de Vilamacolum. D‟aquesta 

manera s‟evitarà que els vehicles que vulguin enllaçar la carretera de Sant Pere 

Pescador a Vilamacolum amb la C-31 en direcció Figueres o viceversa passin per 

dins el nucli urbà de Vilamacolum, facilitant la fluïdesa del trànsit per a fer aquest 

tram i millorant la seguretat de dins el poble.  
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3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES 

ALTERNATIVES 

 

Com ja s‟ha explicitat en annexes anteriors i també al propi cos de la memòria, es 

consideraran dues possibilitats diferenciades. En principi s‟ha intentat fer un estudi 

amb 3 possibles alternatives, tanmateix una de les 3 ha estat descartada des d‟un 

inici, ja que amb un simple plantejament de la possible situació podem observar que 

el traçat es molt més dificultós que en les altres dues, que són de característiques 

molt més similars. 

3.1. JUSTIFICACIÓ PRÈVIA D’ALTERNATIVES 

DESCARTADES (ALT 3) 

La tercera alternativa discorreria per la zona nord de Vilamacolum. Casualment es 

aquesta zona la que en la última dècada ha sofert un creixement molt més destacat 

que la zona sud. A més a més es pot observar que en la zona nord es troben molt 

més repartides masies aïllades i nuclis de cases. 

Per altra banda, es va poder consultar fonts de l‟ajuntament i ens van informar que 

segons els POUM el creixement urbà del poble esta previst cap al nord. Construir 

una variant per la zona nord del municipi de Vilamacolum provocaria un impacte en 

el creixement d‟aquests. 

Un altre factor també determinant que fa descartar la alternativa nord es que l‟enllaç 

amb l‟actual carretera que va a Sant Pere Pescador és al sud i la longitud d‟aquesta 

nova variant per aquesta zona divergiria en més d‟un kilòmetre amb les altres dues 

alternatives. Cal destacar a més a més que no tindria cap avantatge, es a dir, es 

tindria que incloure el mateix nombre d‟enllaços que en les altres 2 alternatives. Així 

dons també tindríem un enllaç a la zona de la C-31 i un altre a la zona de 
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Vilamacolum Sud. Pel que respecte a les Obres de fàbrica tampoc tindríem cap tipus 

d'avantatge ja que a les altres alternatives no tenim obres de fabrica importants. 

A continuació es pot veure en la foto aèrea els conflictes que presentaria la variant 

per la zona nord del municipi: 

 

 

Es per tot això que fent un petit anàlisis dels condicionants que inicialment se‟ns 

donen es rebutja aquesta alternativa número 3, ja que observant els possibles punts 

per comparar veiem que en tots ells és pitjor i al cap i a la fi no aporta cap tipus de 

benefici la inclusió d‟aquesta tercera alternativa. 

3.2. DESCRIPCIÓ ALTERNATIVES 

Les altres dues alternatives que es proposen es basen en una nova traça de la 

carretera que actualment circula per l‟interior del poble, concretament una 

circumval·lació al nucli urbá de Vilamacolum, de tal manera que es permeti un 
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increment de velocitat i una millora en el temps de trajecte al no travessar el nucli 

urbá, així com un augment considerable de les condicions de seguretat de la via. 

En tot un segui de punts que enumerarem a continuació es farà una descripció de 

forma breu de les característiques de les dues possibles alternatives, exposarem 

solucions en el que fa referència al traçat, a la secció transversal, ferms, etc… 

 

3.2.1. CONDICIONANTS 

 

Els punts més destacables que han condicionat les alternatives presentades es 

detallen a continuació:  

• Buscar una connexió viable amb la carretera C-31 a l‟entrada a la població de 

Vilamacolum. 

• Estudiar la connexió amb el carrer de Narcí de Curana que porta fins a Sant Pere 

Pescador (Carretera de Sant Pere Pescador) 

 

• Buscar la mínima afecció de les masses vegetals i forestals  

 

• Definir el traçat de manera que els moviments de terres siguin els mínims 

possibles 

 

• Evitar l‟afectació de les zones habitades 

 

L‟àmbit de l‟Estudi queda delimitat entre el tram de la carretera C-31 pel pas per 

Vilacolum, on hi ha un nou enllaç elevat que dona accés  tant a Vilacolum com a 

Vilamacolum per anar cap el poble i també cap a Sant Pere Pescador. El final del 

traçat de la variant s‟ha projectat sobre l‟actual carretera de Vilamacolum a Sant 

Pere Pescador a la sortida del primer poble (Carrer Narcí de Curana), en el 
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complicat revolt on es creua el rec Corredor, on s‟ha previst la rotonda final. Per tant 

la variant s‟ha previst sempre pel sud del nucli urbà (descartant l‟alternativa 3), 

allunyat de les zones d‟expansió urbanística del poble, en l‟espai comprés entre les 

zones habitades i el rec Corredor, aprofitant en el tram inicial  l‟actual camí vell de 

Figueres. 

 

Les dades bàsiques més interessants del nou vial poden ser: 

 

 

Paràmetres de disseny 

Tipus de Xarxa Local 

Tipus de via Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny Pla 

Velocitat de Projecte 50 km/h 

Secció tipus Calçada de 7 metres amb dos carrils 
de 3,5metres 

Vorals 1,00 metres 

Encreuaments Connexió amb la ctra C-31 

Connexió amb el carrer Narcí de 
Curana 

 

Les dades de IMD que es disposen són les següents: 

- 2312 vehicles/dia 

- 137 vehicles pesants / dia (5,93%) 
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3.2.2. ALTERNATIVA 0 

S‟enten per alternativa 0 la situació actual, és a dir el traçat que han de seguir els 

vehicles per atravessar Vilamacolum. 

El fet de tenir en compte aquest traçat actual com a alternativa és degut a dos 

motius: 

- Poder comparar qualsevol nova possible solució amb la actual 

problemàtica 

- Poder justificar d‟una manera quantitativa la inversió econòmica que s‟ha 

de fer en la construcció de la nova variant. 

A continuació podem veure un esquema del que seria la alternativa 0 en aquest 

estudi d‟alternatives: 
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3.2.3. ALTERNATIVA 1 

 

El traçat de la variant de Vilamacolum s‟inicia a l‟enllaç de la C-31. Aquest enllaç 

disposa d‟un pas superior pel damunt de la carretera C-31, els ramals de sortida i 

incorporació a la C-31 i dues rotondes per facilitar  els girs des del ramals per als 

diferents itineraris possibles.  Precisament en aquesta rotonda té l‟origen la variant 

de Vilamacolum, prenent una direcció est des d‟aquest origen. 

A partir d‟aquest punt la variant discorre amb la referència del camí existent com 

límit de terme municipal, no podent adaptar-se a ell per la sinuositat de la seva traça. 

Es produeix, així, una curvatura del traçat cap al sud amb un terraplè d‟uns tres 

metres a l‟origen de la variant a la rotonda que va disminuint per arribar a cota 

existent a la carretera actual d‟entrada a Vilamacolum per l‟oest, des de la C-31 a 

Vilacolum. L‟alineació recta s‟ha previst com un traçat promig del camí existent que 

limita els termes municipals de Vilamacolum i de Torroella de Fluvià, compensant 

aproximadament les ocupacions dels dos termes en aquesta zona, i amb el 

condicionant de l‟accés a la finca situada al costat dret, segons el sentit d‟avanç del 

traçat, al PK 0+540.  

En el PK 0+350 de la variant es preveu la implantació d‟una rotonda que permeti els 

girs de la variant al centre urbà de Vilamacolum per l‟oest, i també al tram de 

carretera que antigament portava a la C-31 (Vilacolum) però que ara queda limitada 

com vial de servei d‟accés als camps i indústries situades al seu marge des de la 

pròpia variant. 

El traçat recte de la variant en aquesta zona oest del corredor finalitza davant de 

l‟entrada existent més al sud al casc urbà de Vilamacolum, en el PK 0+680, i a partir 

d‟aquí es corba cap a l‟est per buscar una alineació recta de 352 metres de longitud 

que buscarà enllaçar-se amb la vialitat de planejament a la part final del traçat. Així, 

seguint la traça del planejament, la variant torna a corbar-se cap al nord per arribar a 

la carretera de Sant Pere Pescador després d‟una alineació recta de 111 metres de 

longitud. En aquest punt, que és el final del projecte, s‟implantarà una rotonda on 
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confluiran la variant, la carretera de Sant Pere Pescador i el vial d‟accés a 

Vilamacolum per l‟est. En total el traçat d‟aquesta alternativa 1 té 1.702,27 metres. 

La implantació de la rotonda requereix el desviament d‟uns 100 metres de longitud 

del Rec del Corredor al final del traçat, rodejant la rotonda, per la qual cosa es 

requereix la construcció de dues estructures a base de marcs de formigó armat, una 

sota de la variant en el seu PK 1+690 i una altra sota el vial d‟accés a Vilamacolum 

per l‟est, junt a la rotonda final. Els marcs seran de 3 metres d‟ample i de 2 metres 

d‟alt. 

 

3.2.4. ALTERNATIVA 2 

 

Aquesta alternativa de traçat és comú a l‟anterior en els seus primers 680 metres. A 

continuació es produeix un traçat específic consistent en perllongar l‟alineació recta 

fins al PK0+902, punt on es produeix una corba cap a l‟est per a enllaçar amb una 

altra recta, de 321 metres de longitud, sensiblement paral·lela al Rec de l Corredor, 

amb el condicionant de respectar els hivernacles de la finca situada a l‟esquerra, 

segons el sentit d‟avanç de la variant, en el PK 1+200 d‟aquesta alternativa. 

No obstant el Rec del Corredor presenta un gir cap al nord, en el PK 1+680 

d‟aquesta alternativa, la qual cosa exigeix el creuament del Rec amb un marc de 

formigó armat, també de 3x2 m2 com en el cas de l‟alternativa 1. 

El traçat d‟aquesta solució, passat el creuament amb el Rec, es corba cap al nord 

per arribar a una rotonda final a la carretera de Sant Pere Pescador, la implantació 

de la qual és comú a la de l‟alternativa 1. L‟arribada  a aquesta rotonda és amb una 

recta de 42 metres situada per sota del Rec del Corredor. També en aquesta solució 

es requereix desviar el Rec al voltant de la rotonda, però en aquest cas, atesa la 

posició de la variant, el creuament del Rec en aquest punt és únicament per passar 

per sota del vial d‟accés a Vilamacolum per l‟oest, junt  a la rotonda final. Finalment, 
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aleshores, també es requereixen en aquesta solució un total de dues estructures per 

creuar el Rec del Corredor. 

 

La longitud total del traçat en aquesta alternativa2 és de 1.959,51 metres. 
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4. ANÀLISI MEDIOAMBIENTAL 

 

En l‟annex 16 d‟estudi d‟impacte ambiental s‟han explicat tot una sèrie de criteris 

medioambientals que ens poden ser d‟utilitat en el moment de triar entre una 

alternativa o una altre. A continuació s‟exposen els més conflictius que són aquells 

que ens donaran un valor afegit en el moment de fer l‟anàlisi multicriteri que ens 

permeti triar la opció òptima a projectar. 

4.1. SOROLL 

Per a totes les alternatives, l‟impacte que es pot generar sobre l‟increment de 

pressió acústica pot ser mitjanament significatiu en fase d‟obres pel moviment de 

maquinària i vehicles pesats, el que comportarà controlar horaris i que les màquines 

compleixin amb la normativa vigent pel que fa a soroll, però cal tenir present que les 

zones habitades properes són molt poques. Les zones més sensibles a aquests 

impactes en aquest cas són les zones habitades, per tant serà mes important en la 

proposta 1. 

Pel que fa referència a l‟impacte en fase d‟explotació i les molèsties a les zones 

habitades properes, no hi ha diferències especialment significatives en les dues 

alternatives, i en cap cas els increments de soroll superaran els límits legals. Per 

contra, la nova infraestructura eliminarà bona part del trànsit per dins el poble de 

Vilamacolum, de manera que en aquest cas un major nombre de potencials 

receptors veuran disminuïda la pressió acústica des dels seus habitatges. Per tot 

això es valora l‟impacte acústic com a COMPATIBLE per a les dues alternatives, i 

fins i tot es podria considerar POSITIU durant la fase d‟explotació per l‟eliminació de 

bona part del trànsit de dins el nucli urbà de Vilamacolum. 
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4.2. VEGETACIÓ 

Les dues traces transcorren per un territori eminentment agrícola i on no hi trobem 

masses de vegetació ben desenvolupada. La vegetació de ribera associada al rec 

Corredor és la vegetació més interessant de la zona, tot i que en molts trams es 

troba força degradada.  

Així, es valora l‟impacte sobre la pèrdua de vegetació i sobre l‟afectació de la 

vegetació de ribera com a COMPATIBLE per a l‟alternativa 1, ja que pràcticament 

no afecta la vegetació de ribera i únicament es veuen afectats per aquesta 

alternativa alguns peus arboris dels marges dels camps, com freixes i tamarius, i 

vegetació ruderal dels marges dels camins. 

En canvi, l‟alternativa 2 es valora com a COMPATIBLE-MODERAT, pel fet que té 

una major afectació a la vegetació associada al rec Corredor. També s‟afecten 

alguns peus arboris i vegetació ruderal dels marges dels camins. 

 

No es té constància de la presència de cap espècie vegetal que gaudeixi d‟un 

nivell de protecció específic ni tampoc de cap arbre singular o catalogat, que 

presenti unes dimensions considerables o que gaudeixi d‟una protecció específica 

en tot aquest l‟àmbit del projecte i per tant l‟impacte sobre aquests es valora com 

a COMPATIBLE en les dues opcions de traçat analitzades. 

4.3. FAUNA 

Generalment l‟afectació sobre la fauna va molt lligada a l‟impacte produït sobre la 

vegetació. En aquest cas, però, la vegetació és molt escassa en tota l‟àrea d‟estudi, 

de manera que els principals impactes es donaran per afectació a corredors 

biològics i possibles modificacions en la permeabilitat del territori. Sota aquesta 

premissa, es considera que l‟alternativa 2 suposa un impacte més important sobre la 

fauna present, ja que hi ha una major afectació al principal corredor biològic, el rec 

Corredor.  
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En referència als previsibles impactes sobre els corredors biològics, els principals 

punts a tenir en compte són els punts on la traça intercepta el rec Corredor, el 

principal connector biològic de la zona. L‟alternativa 1 afecta aquest rec per un únic 

punt i es valora el seu impacte com a COMPATIBLE-MODERAT, mentre que 

l‟alternativa 2 ho fa per dos punts diferents, per la qual cosa té un impacte 

lleugerament superior sobre el principal corredor biològic, i es valora el seu impacte 

com a MODERAT.  

 

Cal tenir en compte l‟efecte barrera que suposa la creació d‟una nova estructura en 

una zona fins ara no ocupada. Aquest efecte és lleugerament més acusat en 

l‟alternativa 2, ja que bona part del traçat transcorre molt propera al rec Corredor, 

situant-se al límit entre hàbitats, però les diferències entre les dues alternatives són 

molt poc significatives en aquest cas, i per aquest motiu s‟han valorat totes dues 

amb un impacte COMPATIBLE-MODERAT. 

Pel que fa la reducció de la població animal, serà inevitable que pugui haver-hi un 

increment dels atropellaments una vegada la infraestructura entri en funcionament, o 

un allunyament de la fauna pel pas de vehicles, sorolls més importants, presència de 

llums... No obstant no hi haurà una pèrdua important d‟hàbitat ni s‟afecta una zona 

especialment sensible per la fauna, de manera que en general es valora l‟impacte 

com a COMPATIBLE per a les dues alternatives.  

4.4. PAISATGE 

La nova traça s‟emplaça sobre un terreny de nova ocupació, on hi trobem 

bàsicament camps de conreu i creuat per un rec (rec Corredor) poc cuidat i amb 

abocament d‟escombraries.  

La construcció d‟aquesta via suposarà l‟aparició d‟un nou element artificial en el 

paisatge i que no suposarà un impacte especialment important, ja que no es 

projecten grans talussos ni grans actuacions sobre el relleu. L‟impacte visual és, 

doncs, poc rellevant, i es valora com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues 
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alternatives pel fet que la carretera transcorrerà pràcticament a nivell de terra per un 

terreny molt planer. 

En general, el paisatge de la zona d‟estudi és poc divers i gairebé només se‟n 

diferencien els elements paisatgístics dels camps de conreu i zones urbanes, amb 

un entramat de camins rurals i el pas del rec Corredor que creu la zona d‟oest a est. 

Es valora l‟impacte sobre la qualitat del paisatge com a COMPATIBLE-MODERAT. 

No obstant, per minimitzar l‟impacte sobre la qualitat del paisatge, sobretot de nord a 

sud, s‟ha procurat aprofitar els camins existents per al pas de la traça. 

 

L‟impacte sobre la recuperació de l‟entorn i capacitat d‟absorbir canvis en la zona del 

projecte també es valora com a COMPATIBLE-MODERAT pel fet que està molt 

relacionat amb l‟impacte sobre la qualitat paisatgística, que considerem que no és 

especialment alta en tractar-se d‟una zona molt influenciada per l‟activitat humana. 

Cal comentar que en aquest cas la alternativa 1 al estar més aprop del poble 

provocaria un impacte visual major que l‟alternativa 2. 

4.5. INTERCEPCIÓ CURSOS FLUVIALS I BENS CULTURALS 

A la zona d‟estudi ens trobem sobre un aqüífer superficial de manera que cal 

considerar el risc d‟afectació directa d‟aquest. Aquest risc serà major en els treballs 

de drenatge de la llera del rec Corredor. Com que l‟alternativa 2 atravessaria el rec 

del corredor tindria més afectació. Per tant es valora el risc d‟afectació directa de les 

aigües subterrànies com a COMPATIBLE-MODERAT per a l‟alternativa 1, i com a 

MODERAT per a l‟alternativa 2. 

Els canvis que la nova infraestructura pugui ocasionar sobre la permeabilitat del 

terreny es considera que són poc significatius. Tot i que la plataforma de la carretera 

comportarà la impermeabilització al llarg de tota la traça, en tractar-se d‟una via de 

poca longitud (cap de les dues alternatives supera els 2 km de llargada), es valora 
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l‟impacte sobre la permeabilitat del terreny com a COMPATIBLE-MODERAT per a 

les dues alternatives. 

En general, el risc de contaminació és major en aquells punts en què es preveu una 

major magnitud dels treballs a emprendre, com són les obres de desviació del rec 

Corredor i construcció de la rotonda final del projecte amb la conseqüent desviació 

de la llera del rec. Aquests punts amb major risc de contaminació són compartits per 

les dues alternatives.  

Cap de les dues alternatives comporta canvis importants sobre les aigües 

superficials de la zona d‟estudi, ja que el principal curs d‟aigua és un petit rec (rec 

Corredor) que recull les aigües d‟escorrentia i que està sec bona part de l‟any. No 

obstant l‟alternativa 1 preveu un únic punt d‟afectació del rec mentre que l‟alternativa 

2 preveu una afectació de la llera del rec en dos punts. Per aquest motiu es valora 

l‟impacte d‟afectació directa del rec com a COMPATIBLE-MODERAT per a 

l‟alternativa 1, i com a MODERAT per a l‟alternativa 2. 

Tot i que hi ha un major risc de contaminació de les aigües durant les obres que es 

realitzin sobre la llera del rec, es considera que si es prenen les mesures correctores 

adequades no hi ha d‟haver diferències significatives entre les dues alternatives. El 

risc de contaminació del rec serà major en el cas de realitzar-se les obres en època 

de pluja, ja que si s‟aprofiten les èpoques en què el rec va sec, serà més senzill 

prendre mesures correctores per evitar una futura contaminació de les aigües. Per 

aquest motiu es valora l‟impacte com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues 

alternatives. 

D‟altra banda els canvis sobre les aigües d‟escorrentia també es preveuen poc 

importants, ja que els talussos que es projecten són de poques dimensions i en un 

terreny pràcticament pla on s‟impermeabilitzarà únicament els aproximadament 2 

km de la zona d‟ocupació de la nova carretera i per tant es valora l‟impacte com a 

COMPATIBLE per a les dues alternatives proposades. 
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En quant al risc d‟inundacions, la lleugera elevació sobre el terreny de la nova 

carretera comporta que se superi la cota d‟inundació per un període de retorn de 

500 anys i per tant hi haurà una lleugera millora en el cas de les dues alternatives 

proposades, i l‟impacte es valora com a POSITIU. 

En tot l‟àmbit del projecte no es preveu que es puguin afectar elements del patrimoni 

arquitectònic i arqueològic en cap de les dues alternatives proposades, de manera 

que l‟impacte previst es valora com a COMPATIBLE per les dues alternatives.  

Esmentar l‟existència d‟un projecte d‟obertura d‟una via verda que resseguiria el 

camí vell de Figueres i, per tant, part de la variant objecte del present estudi per 

l‟esquerra, però sense cap vinculació amb el projecte. 

4.6. OCUPACIÓ DE TERRENYS 

En global, hi haurà un canvi d‟usos del sòl relativament poc important, ja que la 

nova infraestructura és força curta i en un tram aprofita força el traçat de l‟actual 

camí Vell de Figueres. No obstant alguns terrenys passaran a formar part de sòl 

d‟infraestructures i per tant deixaran de tenir un ús agrícola.  

 

Pel que fa a l‟afectació de camps de conreu, les dues alternatives tenen una 

afectació força similar, tot i que es valora pitjor l‟alternativa 2 pel fet d‟afectar 

major nombre de plantacions de fruiters i les corresponents instal·lacions de reg 

que l‟alternativa 1. També en l‟alternativa 2 la fragmentació de parcel·les deixa un 

major nombre de superfície agrícola aïllada al costat de la carretera i que deixarà 

de ser aprofitable. Així es valoren els impactes sobre aquests factors com a 

COMPATIBLE-MODERAT per a l‟alternativa 1, com a MODERAT per a 

l‟alternativa 2. 

 

En referència a l‟afectació als diferents camins rurals, en les dues alternatives es 

preveu mantenir la continuïtat d‟aquests amb encreuaments a nivell. La major 

afectació es donarà sobre el camí Vell de Figueres que s‟utilitza en un tram per al 

pas de la futura Variant de Vilamacolum però també en aquest cas s‟ha mantingut 
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la continuïtat d‟aquest. Es valora l‟impacte com a COMPATIBLE-MODERAT per a 

les dues alternatives. 

 

L‟afectació sobre el planejament urbanístic és poc significatiu, ja que les dues 

alternatives transcorren sobre sòl no urbanitzable de protecció agrícola i creuen 

en diversos punts el sistema viari i hidrogràfic de manera que per a les dues 

alternatives es valora l‟impacte com a COMPATIBLE. 

 

Cap de les dues alternatives afecta directament cap habitatge ni construcció, tot i 

que sí que la nova infraestructura passa a prop d‟algunes construccions 

disperses, principalment granges.  
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5. ANÀLISI COST-BENEFICI 

5.1. INTRODUCCIÓ 

 

A l‟anàlisi Cost - Benefici és distingeix entre els diferents tipus de costos i beneficis a 

tenir en compte. Els costos i els beneficis es poden classificar en quantificables i no 

quantificables. 

Dins la classificació de quantificables, podem distingir entre quantificables monetaris, 

que són els que ens permetran establir la rendibilitat de les diferents alternatives; i 

no monetaris, que acostumen a estar associats amb caràcters ambientals, estètics 

i/o paisatgístics. 

 

5.2. COSTOS I BENEFICIS MONETARIS 

 

Els costos i beneficis quantificables monetaris que es consideraran en els càlculs de 

rendibilitat econòmica són els següents: 

 

• Costos monetaris primaris (o directes) 

Són els que es poden imputar a la realització de l‟obra. D‟aquesta manera, 

corresponen al pressupost d‟execució de l‟obra (d‟inversió) a més dels costos de 

manteniment (rehabilitació i explotació). 
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• Costos monetaris secundaris (o indirectes) 

Són els costos que no es poden imputar directament a la realització de l‟obra, però 

sí a la modificació econòmica que aquesta comporta al seu entorn geogràfic. 

Són, per exemple, tots aquells imputables a les pèrdues de renda agrària o urbana 

per l‟expropiació del sòl necessària a cada alternativa. 

Són de difícil quantificació, i en el present anàlisi es farà la hipòtesi d‟admetre com a 

nuls els costos monetaris indirectes. 

• Beneficis monetaris primaris (o directes) 

Estan constituïts per la reducció dels costos en transport i que per tant, són 

directament imputables al condicionament de la carretera. Es consideren per aquest 

estudi els següents:  

• Reducció dels costos de funcionament dels vehicles (amortització, pneumàtics, 

lubricant, manteniment, combustible...).  

• Reducció del temps de viatge.  

• Augment de la seguretat i el confort en la circulació. 

Tots ells s‟obtenen per comparació amb la situació actual de la carretera. 

 

• Beneficis monetaris secundaris (o indirectes)  

Dins dels beneficis monetaris secundaris o indirectes, convindria considerar els 

següents:  

• Plusvàlues generades per la construcció de la carretera.  

• Millora de la mobilitat interna a nivell comarcal i intercomarcal.  

• Augment del valor del sòl urbanitzat, tant industrial com urbà, i per tant augment 

del moviment econòmic de la zona.  
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La seva difícil quantificació, encara que possible, desaconsella que siguin 

considerats dins de l‟anàlisi de rendibilitat, i es considerin dins de l‟anàlisi 

multicriteri, donada la seva importància. 
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6. ANÀLISIS DE RENTABLITAT ECONÒMICA 

 

6.1. INTRODUCCIÓ 

 

Els passos de la metodologia emprada seran els següents: 

 

1- Establiment dels paràmetres previs de l‟estudi econòmic.  

2- Càlcul dels Costos d‟Inversió.  

- Costos de Construcció.  

- Costos de Rehabilitació i Conservació.  

3- Beneficis de cada alternativa.  

4- Càlcul dels Costos Generals de Transport.  

-Costos de Funcionament.  

-Costos de temps recorregut.  

-Costos dels accidents.  

-Costos generals del transport i beneficis.  

5- Costos Nets i Costos Nets Actualitzats.  

6- Beneficis i Beneficis Actualitzats.  

7- Indicadors de Rendibilitat Econòmica. 
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Per tal de valorar quina de les alternatives és la que es desenvoluparà, es portarà a 

terme també un estudi econòmic que inclourem dins de l‟anàlisi multicriteri, que serà 

el que finalment determini l‟alternativa òptima. 

L‟estudi econòmic es realitzarà mitjançant un anàlisi cost-benefici de les dues 

alternatives. Dins dels costos inclourem els recursos reals consumits, com el cost 

d‟execució i conservació de l‟obra. Els beneficis provenen de la disminució dels 

costos generals de transport deguts a la construcció de la nova variant, que 

influeixen funcionament, temps de recorregut i accidents. 

Els paràmetres generals a tenir en compte en els càlculs són (preus actualitzats a 

2011) 

 

- Vida útil de la carretera: 30 anys 

- Preu mig sense impostos de combustible en turismes: 0,375 €/litre 

- Preu mig sense impostos de combustible en vehicles pesats: 0,312€/litre 

- Preu 4 rodes turismes: 400€ 

- Preu 6 rodes vehicles pesats: 5600€ 

- Nivell de servei de projecte: D 

- Valor del temps turismes: 7 €/hora 

- Valor del temps pesats: 13 €/hora 

- Valor d‟un mort: 219.700€ 

- Valor d‟un ferit: 29.188,7€ 

- Creixement anual del tràfic: 3,5% 

 

Aquests i altres paràmetres prèvis que s‟han de tenir en compte en l‟estudi econòmic 

són els que es llisten a la següent taula: 
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 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Longitud (m) 2005 1702,27 1959,51 

IMD (veh/dia) 2312 2312 2312 

IMD (pes/dia) 137 137 137 

Veh lleugers/any 843880 843880 843880 

Veh pesats/any 50005 50005 50005 

Vel mitja de recorregut (km/h) 20 50 50 

Valor del temps (€/h) 
Turismes 7 7 7 

Pesats 13 13 13 

Valor accidents (€) 
Mort 219.700 219.700 219.700 

Ferit 29.188,7 29.188,7 29.188,7 

 

A continuació es calcularan el costos considerats per cadascuna de les alternatives i 

els beneficis obtinguts de la construcció de cadascuna d‟elles. 

 

6.2. PREVISIÓ DELS COSTOS DE LA INVERSIÓ 

 

Els costos de inversió són els recursos reals consumits al llarg de la vida útil. Els 

costos monetaris primaris, són els d‟inversió (primer establiment i reposició) que 

compren el projecte, direcció, compra de terrenys i expropiacions, reposicions de 

serveis, obra civil, etc. I els de rehabilitació i explotació, que presenten un caràcter 

cíclic (8 i 1 any respectivament) 
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6.2.1. COSTOS D’INVERSIÓ INICIAL 

Per tal de no haver de desenvolupar exhaustivament el pressupost de les tres 

alternatives, i tenint en compte que el present projecte es d‟àmbit acadèmic, s‟ha 

utilitzat una tesina de l‟escola d‟enginyers de camins canals i ports de Barcelona que 

evalua el cost de les obres de carretera en funció de les variables més significatives. 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Pressupost aproximat (€) 2.152.326,53 2.325.725,55 

 

6.2.2. COSTOS DE REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ 

A més a més dels costos de construcció, s‟han de comptabilitzar també les 

despeses de les actuacions de conservació i rehabilitació que es faran durant els 30 

anys de vida útil de l‟obra.  

Per comptabilitzar aquests costos, es tractaran independentment les despeses 

corresponents a la rehabilitació i conservació de la carretera.  

Per carreteres d‟una calçada, la referida norma ens dóna uns valors de rehabilitació 

d‟uns 60.000 €/km cada 8 anys i de conservació d‟uns 900 €/km el primer any, 

creixent linealment fins a duplicar-se al setè any. Hem de recordar que, com indica la 

norma,aquests valors són en euros convertits de pessetes de l‟any 1987. Així doncs, 

cal que actualitzem els costos a l‟any 2011, any d‟entrada en funcionament del 

nostre projecte,d‟acord amb una tassa d‟actualització del 6%, com recomana la 

norma.  
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ANY COST (€/km) 

1    3.644,04 

2 10 18 26 4.164,62 

3 11 19 27 4.685,20 

4 12 20 28 5.205,77 

5 13 21 29 5.726,35 

6 14 22 30 6.246,93 

7 15 23  6.767,51 

8 16 24  7.288,08 

9 17 25  243.911,73 

 

Aplicant aquesta taula de costos unitaris (per quilòmetre) a la situació actual i a les 

alternatives analitzades, obtenim els costos de conservació i rehabilitació finals pels 

30 anys futurs de l‟anàlisi, expressats en cost per any.  

Per a poder comparar aquests costos entre les alternatives i la situació actual 

(situació mantenint la via actual sense variar les seves característiques) es procedirà 

a situar l‟any 1 de la carretera actual en el moment temporal que li correspongui 

respecte a la darrera rehabilitació realitzada en la via. 
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Costos de rehabilitació i conservació (€) 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa2 

LONG (km) 2,01 1,70 1,96 

Any 0 489043,02 0,00 0,00 

Any 1 7306,30 6203,14 7140,53 

Any 2 8350,06 7089,31 8160,61 

Any 3 9393,83 7975,48 9180,70 

Any 4 10437,57 8861,63 10200,76 

Any 5 11481,33 9747,79 11220,84 

Any 6 12525,09 10633,96 12240,92 

Any 7 13568,86 11520,13 13261,00 

Any 8 14612,60 12406,28 14281,07 

Any 9 489043,02 415203,62 477947,47 

Any 10 8350,06 7089,31 8160,61 

Any 11 9393,83 7975,48 9180,70 

Any 12 10437,57 8861,63 10200,76 

Any 13 11481,33 9747,79 11220,84 

Any 14 12525,09 10633,96 12240,92 

Any 15 13568,86 11520,13 13261,00 

Any 16 14612,60 12406,28 14281,07 

Any 17 489043,02 415203,62 477947,47 

Any 18 8350,06 7089,31 8160,61 

Any 19 9393,83 7975,48 9180,70 

Any 20 10437,57 8861,63 10200,76 

Any 21 11481,33 9747,79 11220,84 

Any 22 12525,09 10633,96 12240,92 

Any 23 13568,86 11520,13 13261,00 

Any 24 14612,60 12406,28 14281,07 

Any 25 489043,02 415203,62 477947,47 

Any 26 8350,06 7089,31 8160,61 

Any 27 9393,83 7975,48 9180,70 

Any 28 10437,57 8861,63 10200,76 

Any 29 11481,33 9747,79 11220,84 

Any 30 12525,09 10633,96 12240,92 
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6.3. ESTIMACIÓ DELS BENEFICIS GENERATS 

 

En la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras 

proposada pel MOPU” es definia un vehicle-tipus que servia de base per fer els 

càlculs:  

 

TURISMES:  

 

- Cubicatge mig: 1.440 cc  

- Preu franc de fàbrica: 1.036.500 pts (6.229,49€)  

- Cost mitjà (amb IVA, transport, etc.): 1.420.000 pts (8.534,37€)  

 

CAMIONS:  

 

- Càrrega màxima autoritzada: 12,4 T  

- Preu franc de fàbrica: 6.800.000 pts (40.868,82€)  

 

Aquests valors corresponen a 1987,i a l‟actualitat no serien vàlids. És per això que 

tots els costos que s‟exposen en els punts següents estan actualitzats a l‟entorn de 

l‟any 2011. Aquests preus s‟han actualitzat segons l‟IPC de gener del 1988 a gener 

del 2011, que segons l‟Instituto Nacional d‟Estadística (INE) correspon a una 

variació del 119,7 %, és a dir un factor corresponent a 2,197. 
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6.3.1. COST DE FUNCIONAMENT DELS VEHICLES 

 

El funcionament d'un vehicle comporta una sèrie de despeses que són funció 

principalment del tipus de vehicle, el tipus de carretera, el traçat sobre el qual es 

desenvolupa la via i la velocitat mitja de recorregut. Els components d'aquest tipus 

de costos poden classificar-se en dos grans grups 

Costos de funcionament independents de la velocitat de circulació:  

• Assegurances  

• Garatge  

• Impostos  

• Interès del capital  

• Amortització  

No es consideraran els costos deguts a assegurances, garatge, impostos i interès 

del capital que són totalment aliens a la construcció i ús d'una nova carretera. 

Costos de funcionament dependents de la velocitat de circulació: 

 

• Costos de conservació  

 

• Consum de combustible  

 

• Consum de lubricants  

 

• Desgast i reparacions de càmeres i cobertes 
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Els costos seran calculats de forma unitària, és a dir, per quilòmetre de longitud, 

obtenint finalment un cost unitari dels costos de funcionament dels vehicles que serà 

aplicat per a cada alternativa. 

 

COSTOS D’AMORTITZACIÓ 

Els factors més importants que influeixen en la depreciació d‟un vehicle amb el pas 

del temps són la longitud recorreguda pel vehicle, el temps de possessió, i les 

característiques dels recorreguts pels quals ha circulat el vehicle. 

Per a poder calcular la pèrdua de valor del vehicle s‟han pres les següents hipòtesis: 

 

HIPÒTESIS DE CÀLCUL DELS COSTOS D'AMORTITZACIÓ  

Turismes:  

- Recorregut mig anual: 15.000 km  
- Vida útil: 10 anys  
- Preu inicial:1.036.500 ptes (dades any 1988) 
- Preu final vida útil: 238.000 ptes (dades any 1988) 
- Depreciació deguda al recorregut: 50%  

Camions:  

- Recorregut mig anual: 73.500 km  
- Vida útil: 8 anys  
- Preu inicial:6,8*10

6
 ptes (dades any 1988) 

- Preu final vida útil: 1,02. 10
6
 ptes (dades any 1988) 

- Depreciació deguda al recorregut: 50%  

 

Amb aquestes hipòtesis inicials, s‟intenta avaluar els costos d‟amortització que 

segons les recomanacions del MOPU i actualitzant els preus per a l‟any 2011 

(segons la variació del IPC) s‟estima que el cost mig per quilòmetre (CPK) és per a: 
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Vehicles lleugers: → CPK= 2,7 ptes /km (1988)  

                              →CPK=0,0357 €/km (actualitzat) 

  

Vehicles pesats: → CPK= 4,91 ptes /km (1988)  

                            →CPK=0,0649 €/km (actualitzat) 

 

Aquests valors s‟han de multiplicar per la longitud total de cada alternativa, i pel 

nombre total de vehicles que hi circulen anualment per tal d‟obtenir el cost total 

anual d‟amortització. 

 

COSTOS D’ AMORTITZACIÓ (€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
LLEUGERS 0,0357 0,0357 0,0357 

PESATS 0,0650 0,0650 0,0650 

MITJA 0,0376 0,0376 0,0376 

 

COSTOS DE CONSERVACIÓ 

La posada a punt del vehicle, els frens i les petites reparacions que es poden fer en 

el vehicle constitueixen les principals despeses de conservació d‟un vehicle. El valor 

d‟aquesta despesa es determina empíricament en funció de la velocitat de circulació. 

Es desglossa també en turismes i vehicles pesats. 

Vehicles lleugers→ CPK = 17,22 v
-0,44

 Ptes/Km (1988) 

Sent v la velocitat de projecte de cada alternativa. Igualment s‟ha d‟actualitzar el 

valor de la fórmula, que correspon a : 

CPK= 0,2279v
-0,44

 €/Km 
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• Per el cas de vehicles pesats es consideren les dades de l‟enquesta realitzada per 

a l‟Estudi de Costos de Funcionament de Turismes i Camions a Espanya realitzada 

per MOPU-SENDA. A continuació s‟adjunta la gràfica proporcionada en aquest 

estudi: 
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COSTOS DE CONSERVACIÓ (€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
LLEUGERS 0,0408 0,0408 0,0408 

PESATS 0,1715 0,1715 0,1715 

MITJA 0,0491 0,0491 0,0491 

 

COSTOS DE CONSUM DE COMBUSTIBLE 

Per a realitzar aquest càlcul es faran servir les corbes proporcionades per l‟estudi de 

costos de funcionament a Espanya (MOPU-SENDA). Entrant en les esmentades 

gràfiques amb el valor de la velocitat i amb pendent, s‟obté el consum de 

combustible en cc/Km. Per a l'estudi actual no s'ha considerat l'efecte de la inclinació 

de les rasants per a una velocitat determinada. Això es justifica en considerar els 

dos sentits del tràfic i suposar que el major consum que es produeix pujant es 

compensa amb el menor consum baixant. Multiplicant aquest valor pel preu del litre 

de combustible ens donarà els diferents costos per a cada alternativa. Igual que en 

la resta dels apartats, el preu del combustible és sense impostos, ja que es 

considera a aquest com a transferències econòmiques però que no suposen 

consum de recursos. 

Així mateix s‟ha considerat el preu de combustibles extrets de fonts del Ministeri de 

Economia com: 

 

• Preu mig sense impostos de gasolina: 0,375 €/l  

 

• Preu mig sense impostos de gas-oil: 0,312 €/l 
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Amb la gràfica següent es pot trobar el consum de combustible per a vehicles 

lleugers només entrant el valor de la velocitat i el pendent. 

 

 

 

Pel cas dels vehicles pesats es pren com a hipòtesis de treball que aquests 

consumeixen 5 vegades més combustible per quilòmetre que els vehicles lleugers. 
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COSTOS DE COMBUSTIBLE (€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
LLEUGERS 0,0225 0,025 0,0225 

PESATS 0,0624 0,0624 0,0624 

MITJA 0,0250 0,0250 0,0250 

 

COSTOS CONSUM DE LUBRICANTS 

El consum de lubricants està relacionat amb el consum de combustibles. 

Empíricament, es va trobar l‟expressió de correlació per a turismes i vehicles pesats. 

 

Vehicles lleugers→ CPK = 0,012·C·PA 

 

Vehicles pesats→ CPK = 0,008·C·PA 

 

On CPK és el cost de l‟oli per quilòmetre, C és el consum de combustible expressat 

en l‟apartat anterior, i PA és el preu de l‟oli sense comptabilitzar impostos. El preu 

del lubricant es pot comptabilitzar en una mitja de 3,543 euros/litre. 

 

COSTOS DE LUBRICANT (€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
LLEUGERS 0,0026 0,0026 0,0026 

PESATS 0,0060 0,0060 0,0060 

MITJA 0,0028 0,0028 0,0028 
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COSTOS CONSUM PNEUMÀTICS 

La determinació dels costos de canvis de pneumàtics ve determinat per la velocitat 

bàsica de la carretera, el nivell de servei i el tipus de terreny. Conegudes aquestes 

dades i el preu dels neumàtics, es pot calcular el cost per quilòmetre que segons la 

següent fórmula és:  

 

CPK = N·P / R 

 

On CPK és el cost per quilòmetre, P és el preu per roda sense impostos (depèn del 

tipus de vehicle), N és el nombre de rodes i R el recorregut entre canvis de rodes.  

En els vehicles lleugers, N=4 amb un cost per roda aproximat de 100 euros (amb un 

cost total de 400 euros), i N=6 en pesats, amb un cost total de les sis rodes de 5.600 

euros. 

Per tal de conèixer el recorregut entre canvis de pneumàtics, es poden utilitzar les 

taules proposades per l‟estudi sobre costos de funcionament de vehicles MOPU-

SENDA 3, on es relaciona aquest recorregut amb la velocitat de la via, el nivell de 

servei i el tipus de terreny. En aquest cas s‟ha considerat un nivell de servei D i 

curves i accidentat per la situació actual i per les alternatives, hem suposat un nivell 

de servei D, i un tipus de pla. 

 

COSTOS DELS PNEUMÀTICS(€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

LLEUGERS 0,0152 0,0080 0,0080 

PESATS 0,1734 0,0952 0,0952 
MITJA 0,0252 0,0136 0,0136 
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6.3.2. COSTOS GLOBALS DE FUNCIONAMENT 

 

Els resultats globals que s‟obtenen dels costos de funcionament dels vehicles  

són els següents: 

 

COSTOS D’ AMORTITZACIÓ (€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
LLEUGERS 0,0357 0,0357 0,0357 

PESATS 0,0650 0,0650 0,0650 

MITJA 0,0376 0,0376 0,0376 
COSTOS DE CONSERVACIÓ (€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
LLEUGERS 0,0408 0,0408 0,0408 

PESATS 0,1715 0,1715 0,1715 

MITJA 0,0491 0,0491 0,0491 
COSTOS DE COMBUSTIBLE (€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

LLEUGERS 0,0225 0,025 0,0225 
PESATS 0,0624 0,0624 0,0624 

MITJA 0,0250 0,0250 0,0250 

COSTOS DE LUBRICANT (€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
LLEUGERS 0,0026 0,0026 0,0026 

PESATS 0,0060 0,0060 0,0060 

MITJA 0,0028 0,0028 0,0028 
COSTOS DELS PNEUMÀTICS(€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
LLEUGERS 0,0152 0,0080 0,0080 

PESATS 0,1734 0,0952 0,0952 

MITJA 0,0252 0,0136 0,0136 
TOTAL COST DE FUNCIONAMENT(€/km) 

 ALTERNATIVA 0 ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

LLEUGERS 0,1168 0,1121 0,1096 

PESATS 0,4783 0,4001 0,4001 
MITJA 0,1397 0,1281 0,1281 
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I per a calcular el cost de funcionament global de la carretera, cal fer el següent  

càlcul:  

Cfuncionament global = CPK·IMD·365·L 

Aquest cost s‟observa que depèn de la Intensitat Mitja Diària (IMD), que serà 

lògicament variable a mesura que passin els anys. Es considera un creixement 

anual del 3,5% durant la vida útil de la infraestructura. 

Els costos globals de funcionament de cada alternativa per cada un dels anys de la 

seva vida útil són: 
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ALT0 ALT1 ALT2 

 LONG (km) 2,005 1,70227 1,95951 

CPK (€/km) 0,1397 0,1281 0,1281 

ANY IMD 
(veh/dia) 

COSTOS DE FUNCIONAMENT 
GLOBAL (€) 

1 2312 236369,52 184017,14 211825,05 

2 2393 244642,46 190457,74 219238,92 

3 2477 253204,94 197123,76 226912,28 

4 2563 262067,11 204023,09 234854,21 

5 2653 271239,46 211163,90 243074,11 

6 2746 280732,84 218554,63 251581,71 

7 2842 290558,49 226204,05 260387,07 

8 2942 300728,04 234121,19 269500,61 

9 3044 311253,52 242315,43 278933,13 

10 3151 322147,40 250796,47 288695,79 

11 3261 333422,56 259574,35 298800,15 

12 3375 345092,34 268659,45 309258,15 

13 3494 357170,58 278062,53 320082,19 

14 3616 369671,55 287794,72 331285,06 

15 3742 382610,05 297867,53 342880,04 

16 3873 396001,40 308292,90 354880,84 

17 4009 409861,45 319083,15 367301,67 

18 4149 424206,60 330251,06 380157,23 

19 4295 439053,83 341809,84 393462,73 

20 4445 454420,72 353773,19 407233,93 

21 4600 470325,44 366155,25 421487,12 

22 4761 486786,83 378970,68 436239,17 

23 4928 503824,37 392234,66 451507,54 

24 5101 521458,23 405962,87 467310,30 

25 5279 539709,26 420171,57 483666,16 

26 5464 558599,09 434877,58 500594,48 

27 5655 578150,06 450098,29 518115,28 

28 5853 598385,31 465851,73 536249,32 

29 6058 619328,79 482156,54 555018,04 

30 6270 641005,30 499032,02 574443,68 
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DIFERENCIA DE COSTOS DE FUNCIONAMENT GLOBAL RESPECTE LA 
ALTERNATIVA 0 (€) 

ANY A0-A1 A0-A2 

1 52352,39 24544,48 

2 54184,72 25403,53 

3 56081,18 26292,66 

4 58044,03 27212,90 

5 60075,57 28165,35 

6 62178,21 29151,14 

7 64354,45 30171,43 

8 66606,85 31227,43 

9 68938,09 32320,39 

10 71350,93 33451,60 

11 73848,21 34622,41 

12 76432,90 35834,19 

13 79108,05 37088,39 

14 81876,83 38386,48 

15 84742,52 39730,01 

16 87708,51 41120,56 

17 90778,31 42559,78 

18 93955,55 44049,37 

19 97243,99 45591,10 

20 100647,53 47186,79 

21 104170,19 48838,33 

22 107816,15 50547,67 

23 111589,72 52316,84 

24 115495,36 54147,93 

25 119537,69 56043,10 

26 123721,51 58004,61 

27 128051,76 60034,77 

28 132533,58 62135,99 

29 137172,25 64310,75 

30 141973,28 66561,63 
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ACUMULACIÓ DE COSTOS DE FUNCIONAMENT GLOBAL RESPECTE LA 
SITUACIÓ INICIAL (€) 

ANY A0-A1 A0-A2 

1 52.352,39 24.544,48 

2 106.537,10 49.948,01 

3 162.618,29 76.240,67 

4 220.662,31 103.453,57 

5 280.737,88 131.618,92 

6 342.916,09 160.770,06 

7 407.270,54 190.941,49 

8 473.877,39 222.168,92 

9 542.815,49 254.489,30 

10 614.166,41 287.940,91 

11 688.014,62 322.563,32 

12 764.447,52 358.397,51 

13 843.555,57 395.485,90 

14 925.432,40 433.872,38 

15 1.010.174,92 473.602,39 

16 1.097.883,43 514.722,95 

17 1.188.661,73 557.282,73 

18 1.282.617,28 601.332,10 

19 1.379.861,27 646.923,21 

20 1.480.508,80 694.109,99 

21 1.584.678,99 742.948,32 

22 1.692.495,14 793.495,99 

23 1.804.084,86 845.812,83 

24 1.919.580,21 899.960,75 

25 2.039.117,90 956.003,85 

26 2.162.839,41 1.014.008,47 

27 2.290.891,18 1.074.043,24 

28 2.423.424,76 1.136.179,23 

29 2.560.597,01 1.200.489,98 

30 2.702.570,29 1.267.051,60 
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6.3.3. COST DEL TEMPS DE RECORREGUT 

 

La disminució del temps de recorregut és un dels costos més rellevants de la sèrie 

de beneficis generats al realitzar un nou projecte podent fins i tot a arribar en algun 

cas a representar el 70-80% del benefici total de la millora. Aquest cost es pot 

estimar a partir de l‟expressió: 

CPT = T·P 

On CPT és el cost degut al consum del temps durant el recorregut, T és el temps 

invertit en el recorregut i P el valor del temps en euros/h. El temps T necessari per a 

fer el recorregut es calcula com el quocient entre la longitud i la velocitat mitjana a la 

que viatgen els vehicles. 

El valor P del temps es considera els fixats pel MOPU en la publicació de referència, 

actualitzats a l‟any 2011. Així, s‟obtenen uns valors de 7 euros/veh-h per als 

turismes i de 13 euros/veh-h per als pesats. 

Amb totes les dades anteriors s‟obté la taula següent: 

 

 
COSTOS DEL TEMPS DE RECORREGUT (€/km) 

 
A0 A1 A2 

Turismes 0,35 0,14 0,14 

Pesats 0,65 0,26 0,26 

Mitja(%pesat
s) 

0,36779 0,147116 0,147116 

vmitja (km/h) 20 50 50 

%pesats 5,93 
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 COST DEL TEMPS DE RECORREGUT PER ANY 

LONG 
(KM) 

2,01 1,70 1,96 

ANY IMD A0 A1 A2 

1 2312 622293,10 211333,84 243269,74 

2 2393 644073,36 218730,53 251784,18 

3 2477 666615,93 226386,09 260596,62 

4 2563 689947,49 234309,61 269717,51 

5 2653 714095,65 242510,44 279157,62 

6 2746 739089,00 250998,31 288928,14 

7 2842 764957,11 259783,25 299040,62 

8 2942 791730,61 268875,66 309507,04 

9 3044 819441,18 278286,31 320339,79 

10 3151 848121,62 288026,33 331551,68 

11 3261 877805,88 298107,26 343155,99 

12 3375 908529,09 308541,01 355166,45 

13 3494 940327,60 319339,94 367597,28 

14 3616 973239,07 330516,84 380463,18 

15 3742 1007302,44 342084,93 393779,39 

16 3873 1042558,02 354057,90 407561,67 

17 4009 1079047,55 366449,93 421826,33 

18 4149 1116814,22 379275,68 436590,25 

19 4295 1155902,72 392550,33 451870,91 

20 4445 1196359,31 406289,59 467686,39 

21 4600 1238231,89 420509,72 484055,41 

22 4761 1281570,00 435227,56 500997,35 

23 4928 1326424,95 450460,53 518532,26 

24 5101 1372849,83 466226,65 536680,89 

25 5279 1420899,57 482544,58 555464,72 

26 5464 1470631,06 499433,64 574905,99 

27 5655 1522103,14 516913,82 595027,70 

28 5853 1575376,75 535005,80 615853,67 

29 6058 1630514,94 553731,01 637408,54 

30 6270 1687582,96 573111,59 659717,84 
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6.3.4. COST DE L’ACCIDENTALITAT 

Els accidents produïts en una carretera al llarg de la seva vida útil suposen una sèrie 

de costos que, encara que de menor quantia i significació que els anteriorment 

analitzats, han de tenir-se en compte a l'hora de realitzar una correcta avaluació 

econòmica de les alternatives. A banda dels aspectes purament econòmics que 

suposen les pèrdues humanes i materials s'han de considerar aspectes de caràcter 

qualitatiu ja que la importància social dels accidents de tràfic és evident. A més a 

més, el futur usuari de la via pot percebre la perillositat de la nova via i deixar 

d'utilitzar-la en favor d'altres carreteres. 

Per a cadascuna de les alternatives haurem de calcular el cost anual per accidents 

al llarg de la seva vida útil. Aquesta valoració s'efectua a partir de l'expressió: 

 

on:  

CPAi: cost per accident al tram durant l'any i-èssim  

CMi: cost unitari mig d'un mort l'any 'i'  

CFi: cost unitari mig d'un ferit l'any 'i' 

NMi: nombre de morts durant l'any 'i' al tram 

NFi: nombre de ferits durant l'any 'i' al tram 

 El cost total per accidentalitat s'obté sumant l'anterior expressió per als n anys de 

vida útil (i=1,2,...,n). 

 

1. Obtenció de NMi i NFi 

Es pot obtenir una aproximació a aquests valors d'una forma estadística. El nombre 

de morts i ferits dependrà de la longitud del tram (L), el tipus de via, la intensitat de 



Projecte de la Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31  Pág. 47 

 

circulació (IMD), i dels coeficients „índex de mortalitat‟ (IM), „índex d'accidentalitat‟ 

(IP) i coeficient 'k' (nombre de ferits que hi ha per accident). S'obtenen aplicant les 

expressions: 

 

Els valors de IM, IP i k depenen evidentment del tipus de via. Segons la Direcció 

General de carreteres es donen els següents valors mitjos per a Catalunya: 

 

Carretera 
convencional:  

k=1,76  

Tarragona:  IP=45  
Tarragona:  IM=4,82  

 

 

2. Obtenció de CMi i CFi 

En quant als costos unitaris mitjos CMi i CFi, segons la publicació de referència, per 

a l‟any 2011 s‟estimen els següents valors: 

 

CM  219.700,0 €  

CF  29.188,7 €  

 

Aplicant aquests coeficients a les fórmules expressades per al mètode alternatiu, i 

calculant-ho per tots els anys de vida, s‟obtenen els següents resultats finals 

respecte als costos per accidentalitat, en milers d‟euros: 
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 COST ACCIDENTALITAT 

LONG (KM) 2,01 1,70 1,96 

ANY IMD A0 A1 A2 

1 2312 57031,53 48420,48 55737,59 

2 2393 59027,64 50115,20 57688,40 

3 2477 61093,60 51869,23 59707,50 

4 2563 63231,88 53684,65 61797,26 

5 2653 65445,00 55563,62 63960,16 

6 2746 67735,57 57508,34 66198,77 

7 2842 70106,32 59521,14 68515,72 

8 2942 72560,04 61604,38 70913,77 

9 3044 75099,64 63760,53 73395,76 

10 3151 77728,13 65992,15 75964,61 

11 3261 80448,61 68301,87 78623,37 

12 3375 83264,31 70692,44 81375,19 

13 3494 86178,56 73166,67 84223,32 

14 3616 89194,81 75727,51 87171,14 

15 3742 92316,63 78377,97 90222,13 

16 3873 95547,71 81121,20 93379,90 

17 4009 98891,88 83960,44 96648,20 

18 4149 102353,10 86899,06 100030,88 

19 4295 105935,46 89940,52 103531,96 

20 4445 109643,20 93088,44 107155,58 

21 4600 113480,71 96346,54 110906,03 

22 4761 117452,53 99718,67 114787,74 

23 4928 121563,37 103208,82 118805,31 

24 5101 125818,09 106821,13 122963,50 

25 5279 130221,72 110559,87 127267,22 

26 5464 134779,49 114429,46 131721,57 

27 5655 139496,77 118434,49 136331,83 

28 5853 144379,15 122579,70 141103,44 

29 6058 149432,42 126869,99 146042,06 

30 6270 154662,56 131310,44 151153,53 
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En definitiva, ja hem calculat els costos de transport totals, que són la suma dels 

costos de funcionament, els costos per temps de recorregut i els costos per 

accidents. A partir d‟aquests valors, obtindrem els beneficis de cada alternativa com 

la diferència entre els costos de transport de l‟alternativa i els costos de transport 

generats per la situació actual. 

6.4. ANÀLISIS COST-BENEFICI 

S‟han estudiat, per cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, els 

costos globals de funcionament de vehicles, de temps i d‟accidentalitat, tant en la 

situació actual com en les diferents alternatives. Així doncs, es pot conèixer quins 

beneficis s‟obtindrien per a cadascuna de les alternatives respecte a un escenari 

mantenint la infraestructura actual (alternativa zero).  

També es pot conèixer l‟estalvi que suposa, cada any, el fet d‟haver construït una 

alternativa en concret pel que fa als costos generals. A les següents taules, es 

mostren els següents valors: 

A la segona columna el cost net de l‟alternativa considerada respecte a la situació 

actual o alternativa zero, en concepte de beneficis per rehabilitació i conservació 

(costos monetaris directes). 

A la tercera columna es mostra el benefici net derivat de la utilització de la nova 

infraestructura de cada alternativa (beneficis monetaris directes), és a dir, la suma 

dels beneficis que s‟obtenen en concepte de costos globals de funcionament, de 

temps i d‟accidentalitat respecte a la situació actual o alternativa zero. 

A la quarta columna es mostra el benefici net anual o flux net monetari anual de 

l‟alternativa seleccionada, com a resultat de la suma dels estalvis en rehabilitació i 

manteniment i els beneficis derivats de la circulació dels vehicles respecte la situació 

actual. 
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Finalment, la cinquena i última columna mostra els beneficis acumulats, any darrera 

any, de manera que al finalitzar la vida útil de la infraestructura s‟obté el benefici 

total. A continuació es mostren aquests resultats citats en taules per a cadascuna de 

les alternatives estudiades, en euros. 
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ALTERNATIVA 1 

ANY COST NET 
ANUAL 

RESPECT A0 

BENEFICI NET 
ACTUAL 

RESPECTE A0 

FLUX MONETARI 
ACTUAL 

RESPECTE A0 

FLUX MONETARI 
ACUMULAT 

RESPECTE A0 
0 2.152.326,53 0 -2.152.326,53 -2.152.326,53 

1 -7.306,30 471.922,70 479.229,00 -1.673.097,53 

2 -8.350,06 488.439,99 496.790,06 -1.176.307,48 

3 -9.393,83 505.535,39 514.929,22 -661.378,26 

4 -10.437,57 523.229,13 533.666,70 -127.711,56 

5 -11.481,33 541.542,15 553.023,48 425.311,92 

6 -12.525,09 560.496,13 573.021,22 998.333,14 

7 -13.568,86 580.113,49 593.682,35 1.592.015,49 

8 -14.612,60 600.417,46 615.030,06 2.207.045,55 

9 -489.043,02 621.432,07 1.110.475,09 3.317.520,64 

10 -8.350,06 643.182,20 651.532,26 3.969.052,90 

11 -9.393,83 665.693,57 675.087,40 4.644.140,30 

12 -10.437,57 688.992,85 699.430,42 5.343.570,71 

13 -11.481,33 713.107,60 724.588,93 6.068.159,64 

14 -12.525,09 738.066,36 750.591,46 6.818.751,10 

15 -13.568,86 763.898,69 777.467,54 7.596.218,64 

16 -14.612,60 790.635,14 805.247,74 8.401.466,38 

17 -489.043,02 818.307,37 1.307.350,39 9.708.816,77 

18 -8.350,06 846.948,13 855.298,19 10.564.114,96 

19 -9.393,83 876.591,31 885.985,14 11.450.100,10 

20 -10.437,57 907.272,01 917.709,58 12.367.809,68 

21 -11.481,33 939.026,53 950.507,86 13.318.317,54 

22 -12.525,09 971.892,46 984.417,55 14.302.735,09 

23 -13.568,86 1.005.908,69 1.019.477,55 15.322.212,64 

24 -14.612,60 1.041.115,50 1.055.728,10 16.377.940,73 

25 -489.043,02 1.077.554,54 1.566.597,56 17.944.538,29 

26 -8.350,06 1.115.268,95 1.123.619,01 19.068.157,30 

27 -9.393,83 1.154.303,36 1.163.697,19 20.231.854,49 

28 -10.437,57 1.194.703,98 1.205.141,55 21.436.996,04 

29 -11.481,33 1.236.518,62 1.247.999,95 22.684.995,99 

30 -12.525,09 1.279.796,77 1.292.321,86 23.977.317,85 
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ALTERNATIVA 2 

ANY COST NET 
ANUAL 

RESPECT A0 

BENEFICI NET 
ACTUAL 

RESPECTE A0 

FLUX MONETARI 
ACTUAL 

RESPECTE A0 

FLUX MONETARI 
ACUMULAT 

RESPECTE A0 
0 2.325.735,55 0 -2325735,55 -2325735,55 

1 -7.140,53 404.861,79 412.002,32 -1.913.733,23 

2 -8.160,61 419.031,95 427.192,57 -1.486.540,66 

3 -9.180,70 433.698,07 442.878,77 -1.043.661,89 

4 -10.200,76 448.877,50 459.078,26 -584.583,63 

5 -11.220,84 464.588,22 475.809,06 -108.774,57 

6 -12.240,92 480.848,80 493.089,73 384.315,15 

7 -13.261,00 497.678,51 510.939,52 895.254,67 

8 -14.281,07 515.097,26 529.378,33 1.424.632,99 

9 -477.947,47 533.125,66 1.011.073,14 2.435.706,13 

10 -8.160,61 551.785,06 559.945,68 2.995.651,81 

11 -9.180,70 571.097,54 580.278,24 3.575.930,04 

12 -10.200,76 591.085,95 601.286,71 4.177.216,76 

13 -11.220,84 611.773,96 622.994,80 4.800.211,56 

14 -12.240,92 633.186,05 645.426,97 5.445.638,53 

15 -13.261,00 655.347,56 668.608,57 6.114.247,09 

16 -14.281,07 678.284,73 692.565,79 6.806.812,89 

17 -477.947,47 702.024,69 1.179.972,17 7.986.785,05 

18 -8.160,61 726.595,56 734.756,17 8.721.541,22 

19 -9.180,70 752.026,40 761.207,10 9.482.748,32 

20 -10.200,76 778.347,32 788.548,08 10.271.296,41 

21 -11.220,84 805.589,48 816.810,32 11.088.106,73 

22 -12.240,92 833.785,11 846.026,03 11.934.132,76 

23 -13.261,00 862.967,59 876.228,60 12.810.361,36 

24 -14.281,07 893.171,46 907.452,52 13.717.813,88 

25 -477.947,47 924.432,46 1.402.379,93 15.120.193,81 

26 -8.160,61 956.787,59 964.948,21 16.085.142,02 

27 -9.180,70 990.275,16 999.455,86 17.084.597,88 

28 -10.200,76 1.024.934,79 1.035.135,55 18.119.733,43 

29 -11.220,84 1.060.807,51 1.072.028,35 19.191.761,78 

30 -12.240,92 1.097.935,77 1.110.176,69 20.301.938,47 
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Finalment, les taules que es presenten a continuació mostren els mateixos valors 

que les anteriors però actualitzats a l‟any 0. La tassa d‟actualització que s‟ha aplicat 

és del 6%, tal i com es recomana a la norma emprada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 54  Estudi d’alternatives 

 

ALTERNATIVA 1 AMB PREUS ACTUALITZATS A L’ANY 0 

ANY COST NET 
ANUAL 

RESPECT A0 

BENEFICI NET 
ACTUAL 

RESPECTE A0 

FLUX MONETARI 
ACTUAL 

RESPECTE A0 

FLUX MONETARI 
ACUMULAT 

RESPECTE A0 
0 2.325.735,55 0 -2325735,55 -2325735,55 

1 -6.892,74 445.210,09 452.102,83 -1.700.223,70 

2 -7.431,53 434.709,85 442.141,38 -1.258.082,32 

3 -7.887,24 424.457,26 432.344,50 -825.737,82 

4 -8.267,53 414.446,48 422.714,01 -403.023,81 

5 -8.579,52 404.671,80 413.251,32 10.227,51 

6 -8.829,70 395.127,65 403.957,35 414.184,86 

7 -9.024,07 385.808,60 394.832,67 809.017,52 

8 -9.168,13 376.709,34 385.877,47 1.194.894,99 

9 -289.463,81 367.824,69 657.288,50 1.852.183,49 

10 -4.662,63 359.149,58 363.812,21 2.215.995,70 

11 -4.948,55 350.679,07 355.627,62 2.571.623,32 

12 -5.187,15 342.408,34 347.595,49 2.919.218,81 

13 -5.382,90 334.332,67 339.715,56 3.258.934,38 

14 -5.539,86 326.447,46 331.987,33 3.590.921,70 

15 -5.661,81 318.748,23 324.410,04 3.915.331,74 

16 -5.752,20 311.230,58 316.982,78 4.232.314,52 

17 -181.613,18 303.890,24 485.503,42 4.717.817,94 

18 -2.925,39 296.723,02 299.648,41 5.017.466,35 

19 -3.104,78 289.724,83 292.829,62 5.310.295,97 

20 -3.254,48 282.891,70 286.146,18 5.596.442,15 

21 -3.377,30 276.219,73 279.597,02 5.876.039,17 

22 -3.475,78 269.705,11 273.180,89 6.149.220,06 

23 -3.552,29 263.344,14 266.896,43 6.416.116,49 

24 -3.609,00 257.133,19 260.742,19 6.676.858,68 

25 -113.946,35 251.068,73 365.015,09 7.041.873,77 

26 -1.835,43 245.147,30 246.982,73 7.288.856,50 

27 -1.947,98 239.365,52 241.313,50 7.530.170,00 

28 -2.041,90 233.720,11 235.762,01 7.765.932,01 

29 -2.118,96 228.207,84 230.326,80 7.996.258,81 

30 -2.180,75 222.825,58 225.006,33 8.221.265,14 
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ALTERNATIVA 2 AMB PREUS ACTUALITZATS A L’ANY 0 

ANY COST NET 
ANUAL 

RESPECT A0 

BENEFICI NET 
ACTUAL 

RESPECTE A0 

FLUX MONETARI 
ACTUAL 

RESPECTE A0 

FLUX MONETARI 
ACUMULAT 

RESPECTE A0 
0 2.325.735,55 0 -2325735,55 -2325735,55 

1 -6.736,35 381.945,09 388.681,44 -1.937.054,11 

2 -7.262,92 372.936,95 380.199,86 -1.556.854,25 

3 -7.708,29 364.141,26 371.849,55 -1.185.004,70 

4 -8.079,96 355.553,03 363.632,98 -821.371,71 

5 -8.384,86 347.167,34 355.552,21 -465.819,51 

6 -8.629,37 338.979,43 347.608,80 -118.210,71 

7 -8.819,32 330.984,63 339.803,96 221.593,25 

8 -8.960,12 323.178,39 332.138,51 553.731,76 

9 -282.896,38 315.556,26 598.452,64 1.152.184,40 

10 -4.556,84 308.113,90 312.670,74 1.464.855,14 

11 -4.836,28 300.847,06 305.683,34 1.770.538,48 

12 -5.069,46 293.751,61 298.821,07 2.069.359,55 

13 -5.260,77 286.823,51 292.084,27 2.361.443,82 

14 -5.414,17 280.058,80 285.472,97 2.646.916,80 

15 -5.533,35 273.453,64 278.986,99 2.925.903,79 

16 -5.621,69 267.004,26 272.625,95 3.198.529,74 

17 -177.492,69 260.706,99 438.199,68 3.636.729,42 

18 -2.859,02 254.558,24 257.417,26 3.894.146,68 

19 -3.034,34 248.554,51 251.588,85 4.145.735,53 

20 -3.180,64 242.692,38 245.873,02 4.391.608,55 

21 -3.300,67 236.968,50 240.269,17 4.631.877,72 

22 -3.396,92 231.379,62 234.776,54 4.866.654,26 

23 -3.471,69 225.922,55 229.394,25 5.096.048,50 

24 -3.527,12 220.594,19 224.121,31 5.320.169,81 

25 -111.361,11 215.391,50 326.752,60 5.646.922,41 

26 -1.793,78 210.311,51 212.105,29 5.859.027,71 

27 -1.903,78 205.351,33 207.255,11 6.066.282,82 

28 -1.995,58 200.508,14 202.503,72 6.268.786,54 

29 -2.070,88 195.779,17 197.850,06 6.466.636,59 

30 -2.131,27 191.161,74 193.293,01 6.659.929,60 
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6.5. INDICADORS DE RENDIBLITAT 

El resultat de realitzar l‟anàlisi cost-benefici de les diferents alternatives són un 

seguit d‟indicadors econòmics a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i també la 

rendibilitat del projecte. N‟hi ha de diferents tipus però en el present Projecte només 

s‟empraran els que fan referència al VAN, la relació Benefici/ Cost, la TIR i el PRI. 

VAN 

El VAN és el Valor Actualitzat Net o diferència entre el benefici actualitzat net i el 

cost actualitzat net, actualització que de forma estàndard es fa amb un percentatge 

del 6 %. 

La fórmula que cal utilitzar en la seva determinació és: 

 

BENEFICI/COST 

Es tracta d‟un indicador molt simple però que de forma molt ràpida presenta els 

beneficis de la construcció de la carretera. Aquest indicador es defineix com la 

relació entre benefici actualitzat net i el cost actualitzat net segons l‟expressió: 

 

PRI 

PRI és l‟abreviació de Període de Recuperació de la Inversió definit com aquell any 

per al qual el conjunt de beneficis actualitzats fins aleshores iguala i/ o supera els 

costos actualitzats. El PRI és el període de temps mínim per al qual es compleix la 

desigualtat: 
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TIR 

Aquest últim indicador dóna la Taxa Interna de Rendibilitat del Projecte, que és 

totalment independent de la taxa d‟actualització. Pot definir-se com aquella taxa 

d‟actualització per a la que el VAN es fa 0 al final de la vida útil, o el que és el 

mateix: 

 

En general, per a que el projecte sigui rendible econòmicament, és necessari que 

s‟acompleixin les quatre següents condicions: 

 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en les tres alternatives: 

 

 VAN TIR B/C PRI 

ALTERNATIVA 1 8.221.265,14 26% 3,35 5 

ALTERNATIVA 2 6.659.929,60 22% 2,73 7 

 

Si observem els resultats obtinguts, ens trobem que les dues alternatives són 

econòmicament rendibles (verifiquen les 4 condicions anteriors). Econòmicament, la 

millor alternativa és la 1. No obstant, l‟anàlisi econòmic no resulta suficient per 

escollir la millor alternativa, perquè no contempla altres factors iguals o més 
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importants que el factor econòmic. Per això, es realitza un anàlisis multicriteri on es 

tenen en compte tots els factors per poder escollir la solució més adient. 
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7. ANÀLISI MULTICRITERI 

 

Un cop valorades des d‟un punt de vista econòmic les diverses alternatives 

compreses en l‟estudi, és necessari realitzar una selecció de les mateixes que 

permeti la seva ordenació segons preferència o prioritat, tenint en compte el major 

nombre possible de variables d‟anàlisi. Es realitza aquesta anàlisi perquè els criteris 

econòmics no són els únics a tenir en compte ni tampoc els més importants. És 

important destacar que també es farà l‟anàlisi tenint en compte l‟alternativa zero (A0) 

que equivaldria a deixar la carretera tal i com està actualment, per tal de poder 

observar la millora que la nova obra comporta. Precisament aquest és un dels 

avantatges de l‟anàlisi multicriteri. 

Per a realitzar l‟anàlisi multicriteri cal definir primer quins són els criteris a avaluar. A 

grans trets, aquests criteris es poden agrupar en criteris econòmics, ambientals, 

funcionals, i territorials. 

En segon lloc, s‟avaluaran aquests criteris prenent una puntuació que varia entre 0 i 

10, sent el valor de 10 el més favorable. Posteriorment s‟homogeneïtzaran aquestes 

puntuacions, per tal que la suma de valors de cada indicador sigui igual a la unitat. 

Finalment, a cada criteri se li assignarà un pes que servirà per a ponderar la 

importància relativa d‟aquest de cara a l‟elecció final. 

7.1. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

Existeixen gran quantitat de criteris que permeten valorar la idoneïtat de les 

alternatives proposades. Principalment, s‟ha de tenir en compte que es tracta d‟un 

traçat alternatiu per tal d‟allunyar de la població una intensitat de trànsit força 

elevada que avui en dia circula per la carretera existent. També resulten importants, 
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la inversió inicial que cal per efectuar la infraestructura, i de cara a la conducció, la 

seguretat i comoditat del traçat. Per últim, la carretera s‟ha de situar en un medi físic 

en el que es farà un cert impacte que també cal considerar. Així doncs, per tal de 

triar l‟alternativa més idònia, s‟han escollit quatre criteris de selecció que són els 

següents: 

Criteris econòmics:  

• Inversió inicial.  

• Rendibilitat.  

Criteris ambientals:  

• Soroll.  

• Vegetació.  

• Fauna.  

• Paisatge. Modificació geomorfològica.  

• Intercepció de cursos fluvials.  

• Ocupació de terrenys.  

Criteris funcionals:  

• Afecció a l‟usuari durant les obres.  

• Seguretat vial. 

• Absorció del trànsit previst. 

  

Criteris territorials:  

 

• Integració en el planejament vigent.  
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• Connectivitat amb la xarxa existent.  

 

• Permeabilitat i accessos. 

 

 

7.2. FACTORS DE PONDERACIÓ 

En el present estudi s‟ha optat per definir els factors de ponderació de forma cardinal 

i de tal manera que la seva suma sigui la unitat. 

Les raons per les quals s‟ha adoptat aquesta disgregació vénen motivades per la 

importància relativa dels diferents components. 

CRITERIS ECONÒMICS ( 20%) PES 

Inversió  0,067 
Rendibilitat  0,133 
Total  0,2 

 
CRITERIS MEDIOAMBIENTALS (25%) 

Soroll  0,04 
Vegetació  0,04 
Fauna  0,04 

Paisatge  0,04 
Intercepció cursos fluvials i bens culturals  

0,04 

Ocupació de terrenys  0,05 
Total  0,25 

 

CRITERIS FUNCIONALS (25%) 

Afecció a l'usuari durant les obres  0,05 

Seguretat vial  0,1 
Absorció de transit previst  0,1 
Total  0,25 

 
CRITERIS TERRITORIALS (30%) 

Integració en el planajament vigent  0,11 

Connectivitat amb la xarxa existent  0,11 
Permeabilitat i accessos  0,08 
Total  0,3 
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Aquest mètode utilitzat agrupa els criteris segons l‟aspecte que tracten (econòmic, 

mediambiental, territorial i funcional). Ara també verificarem aquest estudi multicriteri 

amb el mètode d‟agrupació de criteris per pes (ACRIP), ja que d‟aquesta manera 

establirem un pes específic per cada criteri segons una agrupació en tres categories, 

cadascuna de les quals presenta un pes determinat. S‟aconsegueix la mitjana de 

cada categoria i se li aplica el pes corresponent, obtenint un valor que sumat al de 

les altres categories dóna l‟avaluació final de l‟alternativa. 

L‟avantatge del mètode ACRIP respecte del primer és la possibilitat que els criteris 

més importants no eclipsin criteris secundaris, permetent d‟aquesta manera més 

matisos. 

 

ACRIP   
Categories:   
Bàsics  Pes 

3 rendibilitat 0,13  

 seguretat vial  0,10  

 integració en el planajament vigent  0,11  

 connectivitat amb la xarxa existent  0,11  

 absorció de transit previst  0,10  
Importants   

2  afecció a l'usuari durant les obres  0,05  

 ocupació de terrenys  0,05  

 permeabilitat i accessos  0,08  

 Inversió  0,07  
complementaris   
1,5 Soroll  0,04  

 Vegetació  0,04  

 Fauna  0,04  

 Paisatge  0,04  

 intercepció cursos fluvials i bens 
culturals  

0,04  

 

 

D‟aquesta manera, obtenim la següent matriu multicriteri segons l‟agrupació de 

criteris per àmbits: 
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CRITERIS  Pes Valoració 

  A0 A1 A2 
CRITERIS ECONÒMICS      
Inversió  0,067 10 9 7 

Rendibilitat  0,133 0 9 7 

Total  0,2 0,67 1,8 1,4 

CRITERIS 
MEDIOAMBIENTALS  

    

Soroll  0,04 0 8 8 

Vegetació  0,04 8 7 6 

Fauna  0,04 8 7 7 

Paisatge  0,04 8 6 8 

Intercepció cursos 
fluvials i bens culturals  

0,04 10 8 6 

Ocupació de terrenys  0,05 10 9 6 

total  0,25 1,86 1,89 1,7 

CRITERIS 
FUNCIONALS  

    

Afecció a l'usuari 
durant les obres  

0,05 10 8 8 

Seguretat vial  0,1 3 8 7 

Absorció de transit 
previst  

0,1 3 9 9 

total  0,25 1,1 2,1 2,0 

CRITERIS 
TERRITORIALS  

    

Integració en el 
planajament vigent  

0,11 4 7 8 

Connectivitat amb la 
xarxa existent  

0,11 5 7 7 

Permeabilitat i 
accessos  

0,08 7 7 7 

total  0,3 1,8 2,31 2,39 

TOTAL   5,39 8,1 7,49 

%   66,54 100,00 92,46 
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I si agrupem segons categories de pesos, obtenim el següent: 

 

ACRIP      
Categories:  Criteris:  Pes Valoració 
Bàsics   A0 A1 A2 

3 rendibilitat 0,13 0 9 7 

 Seguretat vial  0,1 3 8 7 

 Integració en el planajament 
vigent  

0,11 4 7 8 

 Connectivitat amb la xarxa 
existent  

0,11 5 7 7 

 Absorció de transit previst  0,1 3 9 9 

  Suma 1,59 4,41 4,16 
  x3 4,77 13,23 12,48 

      
Importants      
2 Afecció a l'usuari durant les 

obres  
0,05 10 8 8 

 Ocupació de terrenys  0,05 10 9 6 

 Permeabilitat i accessos  0,08 7 7 7 

 Inversió  0,067 10 9 7 

  Suma 2,23 2,01 1,73 

  x2 4,46 4,026 3,458 

      
Complementaris      

1,5 Soroll  0,04 0 8 8 

 Vegetació  0,04 8 7 6 

 Fauna  0,04 8 7 7 

 Paisatge  0,04 8 6 8 

 Intercepció cursos fluvials i 
bens culturals  

0,04 10 8 6 

  Suma 1,36 1,44 1,40 

  x1,5 2,04 2,16 2,1 
TOTAL   11,27 19,416 18,038 

  % 58,04 100,00 92,90 

 

Segons els dos mètodes utilitzats arribem a la mateixa conclusió; l‟alternativa més 

adequada per desenvolupar el projecte constructiu és la ALTERNATIVA 1. 
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8. CONCLUSIONS 

Una vegada fet l‟anàlisi mulicriteri, es pot concloure, que la variant que a la vegada 

és econòmicament viable i millor, segons criteris mediambientals, econòmics, 

funcionals i territorials, és l’alternativa 1. Aquesta és l‟alternativa que es 

desenvoluparà en el present projecte constructiu. 
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Estudi de traçat 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques geomètriques que 

defineixen el traçat geomètric de la variant de Vilamacolum. 
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2. NORMATIVA VIGENT 

 

La normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la 

redacció del present projecte, ha estat la següent: 

 

• NORMA 3.1–I.C. TRAZADO, de la Instrucción de carreteras. 
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3. SITUACIÓ ACTUAL 

 

Actualment, el municipi de Vilamacolum té problemes pel que fa a la mobilitat, 

principalment pel fet que un dels principals accessos des de Figueres a la zona 

costanera de Sant Pere Pescador, des de la C-31, es fa per la carretera que 

passa per dins del seu nucli urbà, per uns carrers on no hi ha ni voreres, els 

vehicles passen pel davant mateix de les cases i, fins i tot, hi ha algun revolt amb 

un traçat prou complicat. 

 

En la següent imatge es pot veure el traçat actual a seguir per l’interior del poble: 
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Les principals problemàtiques que es desprenen d’aquest fet són: 

 

 - Gir molt tancat dins el poble que sovint comporta problemes de pas, 

sobretot als vehicles pesats, caravanes i autocaravanes. 

 - Trànsit per dins de la zona habitada, sobretot els mesos d’estiu i caps de 

setmana, i que comporta molèsties als veïns així com problemes de seguretat 

viària i dificulta la mobilitat tant de vianants com de vehicles pel poble. 

 - Risc d’atropellaments i poca seguretat dels vianants dins el poble, així 

com molèsties per fums i sorolls. 

 

Per això, es redacta un estudi de millora de l’accés a la carretera de Sant Pere 

Pescador a Vilamacolum que no passi pel nucli urbà de Vilamacolum. D’aquesta 

manera s’evitarà que els vehicles que vulguin enllaçar la carretera de Sant Pere 

Pescador a Vilamacolum amb la C-31 en direcció Figueres o viceversa passin per 

dins el nucli urbà de Vilamacolum, facilitant la fluïdesa del trànsit per a fer aquest 

tram i millorant la seguretat de dins el poble.  
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4. CRITERIS DE DISSENY 

 

Les dades bàsiques més interessants del nou vial poden ser les que es presenten 

en la taula: 

 

Paràmetres de disseny 

Tipus de Xarxa Local 

Tipus de via Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny Pla 

Velocitat de Projecte 50 km/h 

Secció tipus 
Calçada de 7 metres amb dos carrils de 3,5metres 
Vorals 1,00 metres 

Encreuaments 
Connexió amb la ctra C-31 
Connexió amb el carrer Narci de Curana 

 

Les dades de IMD que es disposen són les següents: 

 

- 2312 vehicles/dia 

- 137 vehicles pesants / dia (5,93%) 

Aquestes IMD’s s’han calculat de forma més detallada en el annex 8 en que fem 

l’estudi de trànsit. 
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5. CONDICIONANTS DEL TRAÇAT 

 

 

Els punts més destacables que han condicionat les alternatives presentades es 

detallen a continuació:  

 

• Buscar una connexió viable amb l’enllaç a la C-31. 

 

• Estudiar el pas i la connexió amb la carretera que va a Sant Pere Pescador 

(Carrer de Narci de Curana)  

 

• Estudiar l’aprofitament d’antics camins rurals 

 

• Buscar la mínima afecció de les masses vegetals i forestals  

 

• Definir el traçat de manera que els moviments de terres siguin els mínims 

possibles 

 

• Buscar el millor punt per salvar el corredor existent en la zona sud del poble.  

Així mateix, el traçat de la variant s’inicia a la carretera C-31 amb una intersecció 

circular i finalitza també amb una intersecció circular. Les dues rotondes donen 

accés al poble de Vilamacolum,la primera des de l’oest del poble i l’altre des de la 

part sud. 
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6. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 

 

El traçat de la variant de Vilamacolum s’inicia a l’enllaç de la C-31. Aquest enllaç 

disposa d’un pas superior pel damunt de la carretera C-31, els ramals de sortida i 

incorporació a la C-31 i dues rotondes per facilitar  els girs des del ramals per als 

diferents itineraris possibles. Precisament en aquesta rotonda té l’origen la variant de 

Vilamacolum, prenent una direcció est des d’aquest origen. 

A partir d’aquest punt la variant discorre amb la referència del camí existent com 

límit de terme municipal, no podent adaptar-se a ell per la sinuositat de la seva traça. 

Es produeix, així, una curvatura del traçat cap al sud amb un terraplè d’uns tres 

metres a l’origen de la variant a la rotonda que va disminuint per arribar a cota 

existent a la carretera actual d’entrada a Vilamacolum per l’oest, des de la C-31 a 

Vilacolum. L’alineació recta s’ha previst com un traçat promig del camí existent que 

limita els termes municipals de Vilamacolum i de Torroella de Fluvià, compensant 

aproximadament les ocupacions dels dos termes en aquesta zona, i amb el 

condicionant de l’accés a la finca situada al costat dret, segons el sentit d’avanç del 

traçat, al PK 0+540.  

En el PK 0+350 de la variant es preveu la implantació d’una rotonda que permeti els 

girs de la variant al centre urbà de Vilamacolum per l’oest, i també al tram de 

carretera que antigament portava a la C-31 (Vilacolum) però que ara queda limitada 

com vial de servei d’accés als camps i indústries situades al seu marge des de la 

pròpia variant. 

El traçat recte de la variant en aquesta zona oest del corredor finalitza davant de 

l’entrada existent més al sud al casc urbà de Vilamacolum, en el PK 0+680, i a partir 

d’aquí es corba cap a l’est per buscar una alineació recta de 352 metres de longitud 

que buscarà enllaçar-se amb la vialitat de planejament a la part final del traçat. Així, 

seguint la traça del planejament, la variant torna a corbar-se cap al nord per arribar a 

la carretera de Sant Pere Pescador després d’una alineació recta de 111 metres de 
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longitud. En aquest punt, que és el final del projecte, s’implantarà una rotonda on 

confluiran la variant, la carretera de Sant Pere Pescador i el vial d’accés a 

Vilamacolum per l’est. En total el traçat d’aquesta alternativa 1 té 1.702,27 metres. 

La implantació de la rotonda requereix el desviament d’uns 100 metres de longitud 

del Rec del Corredor al final del traçat, rodejant la rotonda, per la qual cosa es 

requereix la construcció de dues estructures a base de marcs de formigó armat, una 

sota de la variant en el seu PK 1+690 i una altra sota el vial d’accés a Vilamacolum 

per l’est, junt a la rotonda final. Els marcs seran de 3 metres d’ample i de 2 metres 

d’alt. 

El radi mínim utilitzat és de 200 metres i correspon a les corbes de sortida de la 

rotonda inicial (a la zona oest de Vilamacolum), la resta d’alineacions corbes es 

plantegen amb radi de 300 metres. 

Pel que fa al perfil longitudinal de la variant, és tracta d’una rasant amb el 0,28% de 

pendent constant. La rasant empalma amb l’enllaç de la C-31 a l’origen del traçat, i 

amb la carretera de Sant Pere Pescador en la rotonda final de l’estudi. 

Pel que fa a les rotondes de la variant, es preveuen de 15 metres de radi interior i 

amb 8 metres d’ample de calçada. El voral exterior serà d’1 metre d’ample i l’interior 

de 0,5. 
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7. DADES DEL TRAÇAT 

7.1. EIX PRINCIPAL 

7.1.1. RESUM 

 

 Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi Param 

1 RE 0 5.819 503561.188 671709.275 102.649675   0 0 

2 CLOT 5.819 50 503567.002 671709.032 102.649675   200 100 

3 CI 55.819 146.996 503616.794 671704.876 110.607422 503583.624 671507.646 200 0 

4 CLOT 202.815 50 503740.488 671631.717 157.397826   0 100 

5 RE 252.815 423.388 503768.115 671590.084 165.355573   0 0 

6 CLOT 676.204 52.083 503987.315 671227.856 165.355573   -300 125 

7 CI 728.287 244.719 504015.548 671184.109 159.82936 504257.780 671361.095 -300 0 

8 CLOT 973.007 52.083 504220.655 671063.401 107.898269   0 125 

9 RE 1025.09 351.278 504272.607 671059.957 102.372056   0 0 

10 CLOT 1376.368 52.083 504623.641 671046.871 102.372056   -300 125 

11 CI 1428.451 108.861 504675.706 671046.438 96.845843 504660.848 671346.070 -300 0 

12 CLOT 1537.312 52.083 504781.095 671071.223 73.744858   0 125 

13 RE 1589.396 112.876 504827.508 671094.816 68.218644   0 0 

14  1702.272  504926.609 671148.855 68.218644     

 

7.1.2. DETALL CADA 20 METRES 

 

Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 

RE 0 503561.188 671709.275 9.314 102.649675 

CLOT 20 503581.168 671708.395 9.172 103.289799 

CLOT 40 503601.114 671706.946 9.116 106.36862 

CI 60 503620.909 671704.14 9.060 111.938277 

CI 80 503640.34 671699.436 9.003 118.304475 

CI 100 503659.204 671692.815 8.947 124.670673 

CI 120 503677.312 671684.345 8.891 131.03687 

CI 140 503694.484 671674.109 8.835 137.403068 

CI 160 503710.549 671662.21 8.779 143.769266 

CI 180 503725.346 671648.766 8.723 150.135464 

CI 200 503738.726 671633.912 8.666 156.501661 

CLOT 220 503750.626 671617.846 8.610 161.927855 



Pág. 12  Annex 6: Estudi de traçat 

 

CLOT 240 503761.45 671601.029 8.554 164.8328 

RE 260 503771.834 671583.937 8.498 165.355573 

RE 280 503782.189 671566.826 8.442 165.355573 

RE 300 503792.543 671549.715 8.386 165.355573 

RE 320 503802.898 671532.604 8.330 165.355573 

RE 340 503813.252 671515.493 8.273 165.355573 

RE 360 503823.607 671498.382 - 165.355573 

RE 380 503833.962 671481.271 - 165.355573 

RE 400 503844.316 671464.16 8.105 165.355573 

RE 420 503854.671 671447.05 8.049 165.355573 

RE 440 503865.025 671429.939 7.993 165.355573 

RE 460 503875.38 671412.828 7.936 165.355573 

RE 480 503885.734 671395.717 7.880 165.355573 

RE 500 503896.089 671378.606 7.824 165.355573 

RE 520 503906.444 671361.495 7.768 165.355573 

RE 540 503916.798 671344.384 7.712 165.355573 

RE 560 503927.153 671327.273 7.656 165.355573 

RE 580 503937.507 671310.162 7.600 165.355573 

RE 600 503947.862 671293.051 7.543 165.355573 

RE 620 503958.216 671275.94 7.487 165.355573 

RE 640 503968.571 671258.83 7.431 165.355573 

RE 660 503978.925 671241.719 7.375 165.355573 

CLOT 680 503989.281 671224.608 7.319 165.326214 

CLOT 700 503999.757 671207.572 7.263 164.201993 

CLOT 720 504010.747 671190.864 7.206 161.448025 

CI 740 504022.641 671174.789 7.150 157.343797 

CI 760 504035.574 671159.539 7.094 153.099665 

CI 780 504049.495 671145.184 7.038 148.855533 

CI 800 504064.341 671131.788 6.982 144.611402 

CI 820 504080.047 671119.411 6.926 140.36727 

CI 840 504096.542 671108.108 6.869 136.123138 

CI 860 504113.753 671097.929 6.813 131.879006 

CI 880 504131.605 671088.919 6.757 127.634874 

CI 900 504150.017 671081.118 6.701 123.390742 

CI 920 504168.907 671074.561 6.645 119.146611 

CI 940 504188.193 671069.277 6.589 114.902479 

CI 960 504207.788 671065.29 6.533 110.658347 

CLOT 980 504227.604 671062.613 6.476 106.51385 

CLOT 1000 504247.542 671061.06 6.420 103.654468 

CLOT 1020 504267.521 671060.148 6.364 102.424833 

RE 1040 504287.507 671059.401 6.308 102.372056 

RE 1060 504307.493 671058.656 6.252 102.372056 

RE 1080 504327.479 671057.911 6.196 102.372056 
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RE 1100 504347.465 671057.166 6.139 102.372056 

RE 1120 504367.451 671056.421 6.083 102.372056 

RE 1140 504387.437 671055.676 6.027 102.372056 

RE 1160 504407.424 671054.931 5.971 102.372056 

RE 1180 504427.41 671054.186 5.915 102.372056 

RE 1200 504447.396 671053.441 5.859 102.372056 

RE 1220 504467.382 671052.696 5.803 102.372056 

RE 1240 504487.368 671051.951 5.746 102.372056 

RE 1260 504507.354 671051.206 5.690 102.372056 

RE 1280 504527.34 671050.461 5.634 102.372056 

RE 1300 504547.326 671049.716 5.578 102.372056 

RE 1320 504567.313 671048.971 5.522 102.372056 

RE 1340 504587.299 671048.226 5.466 102.372056 

RE 1360 504607.285 671047.481 5.409 102.372056 

CLOT 1380 504627.271 671046.736 5.353 102.345183 

CLOT 1400 504647.261 671046.132 5.297 101.23435 

CLOT 1420 504667.26 671046.132 5.241 98.493771 

CI 1440 504687.226 671047.231 5.185 94.395145 

CI 1460 504707.075 671049.653 5.129 90.151014 

CI 1480 504726.719 671053.391 5.072 85.906882 

CI 1500 504746.07 671058.429 5.016 81.66275 

CI 1520 504765.043 671064.745 4.960 77.418618 

CLOT 1540 504783.553 671072.311 4.904 73.189203 

CLOT 1560 504801.573 671080.982 4.848 69.978968 

CLOT 1580 504819.255 671090.326 4.792 68.398478 

RE 1600 504836.819 671099.893 4.736 68.218644 

RE 1620 504854.378 671109.468 4.679 68.218644 

RE 1640 504871.937 671119.043 4.623 68.218644 

RE 1660 504889.496 671128.617 4.567 68.218644 

RE 1680 504907.055 671138.192 4.511 68.218644 

 1700 504924.614 671147.767 4.484 68.218644 
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7.2. ROTONDA 1 

 

7.2.1. RESUM 

 

 

 Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi Param 

1 CI 0 36.128 503816.307 671510.547 65.17758 503828.270 671490.903 23 0 

2 CI 36.128 36.128 503847.914 671502.866 165.17758 503828.270 671490.903 23 0 

3 CI 72.257 36.128 503840.233 671471.259 265.17758 503828.270 671490.903 23 0 

4 CI 108.385 36.128 503808.626 671478.94 365.17758 503828.270 671490.903 23 0 

5  144.513  503816.307 671510.547 65.17758 503828.270 671490.903   

 
 

7.2.2. DETALL CADA 20 METRES 

 
 

Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 

CI 0 503816.307 671510.547 8.128 65.17758 

CI 20 503835.561 671512.717 8.049 120.535821 

CI 40 503849.641 671499.405 8.091 175.894062 

CI 60 503848.554 671480.06 8.192 231.252303 

CI 80 503833.072 671468.41 8.209 286.610544 

CI 100 503814.182 671472.722 8.118 341.968785 

CI 120 503805.29 671489.938 8.050 397.327026 

 140 503812.707 671507.838 8.105 52.685267 
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7.3. ROTONDA 2 

 

7.3.1. RESUM 

 

 Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi Param 

1 CI 0 36.128 504926.609 671148.855 368.218644 504946.802 671159.866 23 0 

2 CI 36.128 36.128 504935.791 671180.059 68.218644 504946.802 671159.866 23 0 

3 CI 72.257 36.128 504966.995 671170.877 168.218644 504946.802 671159.866 23 0 

4 CI 108.385 36.128 504957.813 671139.673 268.218644 504946.802 671159.866 23 0 

5  144.513  504926.609 671148.855 368.218644 504946.802 671159.866   

 

7.3.2. DETALL CADA 20 METRES 

 

Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 

CI 0 504926.609 671148.855 4.508 368.218644 

CI 20 504925.361 671168.19 4.408 23.576886 

CI 40 504939.329 671181.618 4.308 78.935127 

CI 60 504958.601 671179.609 4.234 134.293368 

CI 80 504969.498 671163.588 4.227 189.651609 

CI 100 504964.289 671144.926 4.286 245.00985 

CI 120 504946.669 671136.866 4.386 300.368091 

 140 504929.143 671145.129 4.485 355.726332 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Aquest annex es refereix a la senyalització horitzontal i vertical, al abalisament i a 

la defensa. 

 

Per al projecte de la senyalització s’han seguit els criteris continguts en la Norma 

de Carreteres 8.2-IC “Marcas Viales” i la Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” de 

l’ordre del 28 de desembre de 1999 del Ministeri de Foment, així com els senyals 

definits pel Reglament General de circulació aprovat per R.D. 13/1992 de 17 de 

gener. En quant als panells, plafons i cartells d’orientació s’ha seguit el “Manual 

per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya” del 23 d’abril de 2005 així 

com el “Manual de senyalització urbana d’orientació” de 2005 . 

 

Per a la consideració de les barreres de seguretat s’han fet servir les recomanacions 

implantades pel M.O.P.T.M.A. segons les normes editades al respecte a la OC 

321/95 T i P, i les modificacions realitzades segons la OC 6/01 sobre barreres de 

seguretat metàl·liques en carreteres de calçada única i la OC 18/04 i OC 18bis/08 

sobre sistemes de protecció de motociclistes. 
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2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

 

La implantació de marques vials sobre el paviment té per objecte la delimitació 

dels carrils de circulació així com la de donar informació i reglamentar la 

circulació, alhora que complementen la informació donada als usuaris per la 

senyalització vertical. 

 

Per a la disposició de marques vials s’han seguit les normes vigents actualment i 

especialment la Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de 16 de Juliol 1987, de la Direcció 

General de Carreteres del M.O.P.T. 

 

Totes les marques vials seran realitzades amb pintura blanca reflectant tal i com 

es descriu en el plec de condicions. 

Les marques utilitzades en aquest projecte són: 

Marques longitudinals discontínues 

Tipus M-1.3 

Línia discontínua central en vies amb VM≤60 Km/h. Amplada de 10 cm. Traç de 2 

metres i tram de 5,50 metres. 

Tipus M-1.12 

Línia discontínua de delimitació de vora de calçada en vies amb VM≤100 Km/h. 

Amplada de 15 cm. Traç de 1 metre i tram de 2 metres. 

 

Marques longitudinals contínues 

 

Tipus M-2.6 
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Línia per a vora de calçada, contínua, d’ample 10 cm (voral <1,5 m), per vies de 

VM<=100 km/h.  

 

M-2.2, de separació de sentit en calçada de dos carrils 

 

Marques longitudinals contínues adossades a discontínues 

 

Tipus M-3.3 

 

Línia per a ordenació de l’avançament en calçada de 2 o 3 carrils i doble sentit de 

circulació, per vies amb 60 km/h<=VM<=100 km/h. Una línia contínua de gruix 10 

cm i una discontínua espaiades 10 cm i de gruix 10 cm amb traç de 3,5 metres i 

tram de 9 metres. 

 

Marques transversals 

 

Tipus M-4.1 

 

Línia de detenció. Amplada de 40 cm. 

 

Tipus M-4.2 

 

Línia de cediu el pas. Gruix 40 cm. Traç 0,8 m i tram de 0,4 metres. 
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Inscripcions 

 

Tipus M-6.4 

 

Senyal de STOP per vies amb VM <=60 km/h. 

 

Tipus M-6.5 

 

Senyal horitzontal de cediu el pas. 
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3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

 

La senyalització vertical fa referència a les senyals de circulació i cartells 

d’orientació, localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre 

de la calçada. 

 

Per a la ubicació de les senyals de circulació s’ha seguit la Norma 8.1-IC 

“Señalización Vertical” de l’ordre del 28 de desembre de 1999 del Ministeri de 

Foment, així com la nova nomenclatura de Senyals de Circulació i Cartells 

continguda en el R.D. 13/1992 de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 

General de Circulació. 

 

En els plànols corresponents apareixen els nous senyals a col·locar. Totes les 

característiques dels materials a emprar venen definides en el Plec de Condicions 

Particulars. 

 

Els senyals de codi tipus P i R utilitzats, tots del tipus reflectiu d’alta intensitat, 

tenen les següents dimensions: 

 

- Senyals circulars: 90 cm de diàmetre. 

 

- Senyals octogonals: 90 cm de diàmetre. 

 

- Senyals triangulars:135 cm de costat. 

 

Els senyals de codi i els cartells es situaran respecte a la via de circulació d’acord 

amb el que s’indica en el quadre següent: 
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Distància al límit de la 

calçada 

Distància al 
límit 

del voral 

Alçada 
inferior 
senyal 

Carretera convencional amb 
voral < 1,50 m 

Mínim 1.00 m 
Recomanable 1.50 m 

Mínim 0.50 m 1.50 m 

 

Per als elements de sosteniment i els fonaments s’ha seguit l’annex 4 “Soportes y 

cimentaciones” de la instrucció 8.1-IC “Señalización Vertical” de juliol de 1990. Les 

dimensions, materials, i el número de pals estan indicats en els plànols 

corresponents així com en el Plec de Condicions Particulars. 
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4. ABALISAMENT 

 

 

Tenint en compte que les marques vials de la carretera perden totalment 

efectivitat en cas de pluja, perquè al quedar cobertes per una capa d’aigua, no es 

produeix la retro-reflexió i quasi no són visibles, és per això pel que cal recórrer a 

dispositius no afectats per l’aigua, com poden ser les fites captafars. 

Es col·loquen a sobre de la barrera de seguretat encastada en ella amb una 

separació de 8 m. Seran de color taronja al marge dret i blanc al marge esquerre. 
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5. BARRERES DE SEGURETAT 

 

 

Seguint les “Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. Ordre 

circular 321/95 P i T, l’Ordre Circular 6/2001 per a la modificació de l’OC 321/95 T 

i P pel que fa a barreres de seguretat metàl·liques per a la seva utilització en 

carreteres de calçada única”, s’han seguit els següents criteris en la implantació 

de barreres de seguretat. 

 

Les barreres de seguretat són del tipus BMSNA2/120b (barrera de seguretat 

simple, amb separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble 

ona). Les barreres es disposaran en aquelles zones on pugui provocar un risc 

greu el sortir de la traça de la carretera com son en corbes o zones de grans 

terraplens. 
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6. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

 

 

Els objectius de la senyalització provisional són informar de l’existència i 

naturalesa de l’obra als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles afectats per 

l’obra i garantir la seguretat dels vehicles i vianants i del personal de l’obra. 

 

Per a tal fi, en el Pressupost s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per 

a la seguretat vial, la senyalització, l’abalisament i els desviaments provisionals 

durant tot el període d’execució de les obres. 

 

L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a 

cadascuna d’elles. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 

 

6.1. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

Al llarg de les obres, quan sigui necessari es procedirà al pintat amb pintura negra 

de la senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una altra nova 

que delimiti els nous carrils de circulació provisional a les diferents fases. 

 

6.2. SENYALITZACIO VERTICAL 

 

Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar als trams d’obra, segons la Norma 

8.3-I.C., seran les següents: 
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-18)  

 

• “LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT” (TR-301)  

 

• “AVANÇAMENT PROHIBIT” (TR-305)  

 

• “FI DE PROHIBICIONS” (TR-500)  

 

A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de 

la calçada, la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals 

que serveixin per a guiar vehicles que travessen algun punt dins la zona d’obra. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Els objectius de l’estudi de trànsit en aquest projecte constructiu és exposar les 

dades recopilades de trànsit, assegurar un correcte dimensionament de tots els vials 

que conformen la variant i catalogar el trànsit de vehicles pesants per seleccionar el 

tipus de ferm necessari. 
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2. ÀMBIT DE L’ESTUDI 

 

L’àmbit d’estudi, és centre en el municipi de Vilamacolum. Des de la sortida de la C-

31 rotonda d’entrada a la població, fins la carretera de Sant Pere Pescador,  sud-

oest de la població. 
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3. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

 

No es disposa exactament de les dades de trànsit per el traçat actual per l’interior 

del municipi de Vilamacolum, però s’ha pogut obtenir dades de carreteres properes 

a la zona i s’ha aproximat el transit per la nostra futura variant a partir d’aquestes 

dades. 

 

Disposem de les següents dades: 

 

- Aforaments efectuats per la Diputació de Girona en la carretera GI-6216 

que pot derivar part del trànsit cap a la nova variant de Vilamacolum, sobre 

tot pensant en un futur tram possible de condicionament entre Vilamacolum 

i Sant Pere Pescador. 

 

- Dada de l’IMD que s’ha tingut en compte en el projecte de Condicionament 

de la C-31 per al disseny de l’enllaç. 

 

 

3.1. AFORAMENTS GI-6216 

 

 En la figura següent es pot observar la tramificació de la GI-6216 que 

correspon a les diferents dades d’aforament disponibles. 

 

 IMD(2006) %VP 

Sant Miquel de Fluvià - Torroella 1163 2,12 

Torroella - Sant Pere Pescador 1882 7,16 

Sant Pere Pescador – Castelló d’Empúries 5502 4,70 
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En la següent imatge podem veure la situació de la carretera GI-6216 respecte els 

termes municipals de Vilamacolum, Torroella de Fluvià i Sant Pere Pescador: 

 

 

 

3.2. TRÀNSIT PROPOSAT 

 

Estimant que el trànsit que s’incorpora a la GI-6216 a Torroella de Fluvià és un 

trànsit potencial per a la nova variant, resultaria: 

 

(1) Δ1 IMD2006 = 1.882 vehicles/dia -1.163 vehicles/dia = 719 vehicles/dia. 

 

El percentatge de vehicles pesants seria 7,16%. 

 

També hem de considerar que una part del trànsit de la GI-6216 entre Castelló 

d’Empúries i Sant Pere Pescador pot tenir un destí a la C-31 per Vilamacolum; la 

podem estimar de forma aproximada en un 20% del seu trànsit global. 
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(2) Δ2 IMD2006 = 0,20 x 5.908 vehicles/dia = 1.181 vehicles/dia. 

 

El percentatge de pesants és en aquest cas del 4,7%. 

 

Així, considerem: 

 

IMD2006 = Δ1 IMD2006 + Δ 2 IMD2006 = 719 + 1181 = 1.900 vehicles/dia. 

(1)          +      (2)  

(2)  

Estimem un creixement del trànsit a base d’un 3,5% anyal. Així, per a la posta en 

servei en l’any 2011, 

 

IMD 2011 = 1.900x 1,035
5
 = 2.312 vehicles/dia 

 

El percentatge de vehicles pesants el podem prendre com un valor mig entre el 

7,16 i el 4.7%, això és un 5,93%. 

 

IMDp2011 = 0,0593 x 2.312 = 137 vehicles pesants / dia. 

 

I per a cada carril podem prendre: 

 

IMDp2011, carril = 137 / 2 = 69 vehicles pesants / carril x dia. 

 

Això pressuposa un trànsit T32, perquè és comprès entre 50 i 100 vehicles 

pesants/dia per al carril de Projecte (taula 1B de la Instrucció  6.1-IC); però, s’ha 

fet consulta de altres projectes propers a la zona d’estudi, i per seguretat es 

prendrà un tràfic T31 ja que la majoria consideren aquest tipus de tràfic. El tràfic 

T31 correspondria a un interval de 100-200 vehicles pesants/carril x dia. 
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4. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ FUTURA 

 

A continuació, a partit de les dades d'evolució demogràfica de la població de 

Vilamacolum s’ha arribat a la conclusió que una evolució del 3,5 % de la IMD pot 

ser raonable. 

 

D’aquesta manera tenim les següents dades de IMD prevista per la variant 

objecte d’estudi: 

 

ANY IMD 
PREVISTA 

ANY IMD 
PREVISTA 

2011 2312 2026 3873 
2012 2393 2027 4009 
2013 2477 2028 4149 
2014 2563 2029 4295 
2015 2653 2030 4445 
2016 2746 2031 4600 
2017 2842 2032 4761 
2018 2942 2033 4928 
2019 3044 2034 5101 
2020 3151 2035 5279 
2021 3261 2036 5464 
2022 3375 2037 5655 
2023 3494 2038 5853 
2024 3616 2039 6058 
2025 3742 2040 6270 
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5. NIVELL DE SERVEI DE LA VARIANT 

 

 

En base a les dades obtingudes a partir de les previsions realitzades a l’apartat 

anterior i utilitzant el “Manual de Capacitat de Carreteres” es determinarà, tot 

seguit, el nivell de servei que presentarà la futura Variant de Vilamacolum tant 

l’any de posada en servei (2011) com l’any horitzó. 

En principi, la variable més representativa per a determinar el nivell de servei d’una 

carretera d'un carril per sentit de circulació com la variant objecte del present estudi 

és el “percentatge de temps de demora” o PTSF (Percent Time-Spent-Following). 

Aquest percentatge representa el temps en el qual els usuaris de la carretera no 

circulen a la velocitat desitjada. 

No obstant, també s’usa la variable “velocitat mitja de recorregut” o ATS (Average 

Travel Speed) per a determinar el nivell de servei en una carretera d’aquestes 

característiques. 

Si considerem la variant de Vilamacolum com a carretera de classe II segons el 

HCM2000, per determinar el nivell de servei d’aquesta haurem de calcular 

únicament el PTSF. Aquest paràmetre ens proporcionarà un determinat nivell de 

servei (NS), i l’assumirem com a nivell de servei de la variant a un determinat any. 

A continuació es detalla l'anàlisi dut a terme per l'any de posada en servei considerat 

per la variant (2011). Aquest consta de diferents passos on s’utilitzen diverses eines 

de càlcul per tal de finalment obtenir els valors cercats. 
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5.1. NIVELL DE SERVEI A LA VARIANT L’ANY DE POSADA 

EN SERVEI 

 

 

Pas 1: Càlcul de la “velocitat lliure” o FFS 

 

La velocitat lliure es determina segons la següent expressió: 

 

FFS = BFFS − fLS – fA 

 

on:  

 

fA: factor d’accessos o interseccions (Taula 20-6) 

fLS: factor d’ajust per amplada de carrils, vorals i distància a obstacles  

(Taula 20-5) 

BFFS: equivalent a la velocitat de projecte. S’assumeix BFFS = 50 Km/h D’acord 

amb certes característiques del traçat de la variant, com l’ample de carril (3.5m), 

ample de vorals (1.0m), o el número de punts d’accés per quilòmetre, els valors 

que s’obtenen de les taules són els següents: 

 

fA = 2,0 

fLS = 4,9 

 

En conseqüència, tenim que: 

 

FFS = 50 − 2,0 − 4,9 = 43,1Km/ h 

 

 



Projecte de la Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31  Pág. 11 

 

Pas 2: Càlcul de la “intensitat punta equivalent” o IPE 

 

La intensitat punta equivalent és la intensitat horària sol·licitada per la carretera i es 

calcula mitjançant la següent relació: 

 

 

 

on: 

 

IP: correspon a la intensitat horària equivalent a la tassa del quart d’hora de major 

trànsit total de la calçada obtinguda sobre la intensitat a l’hora 30 (IH30). És la 

intensitat superada un màxim de 30 hores a l’any, i s’utilitza com a hora de projecte. 

Es calcula aplicant un coeficient corrector k (en cas de no disposar de dades 

concretes), que s’obté de les corbes horàries classificades, mitjançant la següent 

expressió, en aquest cas el coeficient s’agafa corresponent al 15 % 

 

IP = IH30 = IMD2011·k 

IP= 347 veh/dia 

 

FHP: factor d’hora punta, en aquest cas per a un valor d’intensitat horària propera 

als 300. 

 

fG: factor de tipus del terreny (Taula 20-8) 

 

fHV: factor de vehicles pesats, calculat a partir de l’expressió: 
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fHV = 100/(100 -%vP + %vP·E) amb: 

 

vP: percentatge de pesants 

 

E: Taula 20-10 per al càlcul de PTSF 

 

D’acord amb els valors citats anteriorment i usant les taules indicades, obtenim els 

següents valors: 

 

IP = 347 veh/dia 

FHP = 0.90 

fG,PTSF = 0.77 

fHV,PTSF(vP=6, E=1.8) = 0.954 

 

Per tant, obtenim que:  

 

IPEPTSF = 158,8 

 

Pas 3: Càlcul del “percentatge de temps de demora” o PTSF 

 

El percentatge de temps de demora es determina mitjançant la següent expressió: 

  

PTSF = BPTSF + fd/np 

 

on: 

 

BPTSF: condicions ideals - sempre línia discontínua i repartiment anàleg per 

sentit de circulació. Es calcula segons la següent formulació: 
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BPTSF = 100·(1-exp(-0,000879·IPEPTSF)) 

 

fd/np: percentatge de zones de prohibit avançar i repartiment per sentits 

 

(Taula 20-12). 

 

En aquest cas prendrem com uns repartiments per sentit de circulació del 50/50.  

En aquestes condicions tenim que: 

 

fd/np = 21 

BPTSF = 13,0 

 

En conseqüència, queda que:  

 

PTSF = 21 +13,0 = 34 

 

Determinació del nivell de servei (NS) de la carretera 

 

Finalment, es determinen els nivells de servei corresponents als valors obtinguts 

de PTSF i ATS amb el suport de la Taula 20-2.  

 

NSPTSF(2011) = A 

 

És a dir, la variant presentarà l'any de posada en servei un nivell A. 
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5.2. NIVELL DE SERVEI DE LA VARIANT L’ANY HORITZÓ 

 

Per a dur a terme aquest anàlisi s'han actualitzat els diferents valors necessaris 

per a realitzar els càlculs a l'any horitzó (2040). Un cop fet això i seguint els 

passos vistos en aquest mateix apartat s'arriba als següents resultats: 

 

NSPTSF(2040) = B 

 

5.3. CONCLUSIONS 

 

D’acord amb els càlculs realitzats, podem assumir que en el moment de posada 

en servei la variant presentarà Nivell de Servei A, mentre que a l'any horitzó el 

nivell de servei de la variant serà el B. 

 

La primera conclusió que s'extreu és que com no s'ha aconseguit el nivell de 

servei E durant el període de vida útil del projecte (30 anys), no és necessària 

l'ampliació de la secció tipus prevista, segons la Norma 3.1-IC Traçat, de la 

Instrucció de Carreteres. 

 

Pel que fa a la justificació de la necessitat de la variant, escau remarcar que la 

metodologia emprada, tot i ser la indicada en el Highway Capacity Manual 2000, a 

diferència del cas d’ autopistes, vies ràpides i d’altres carreteres, no acostuma a 

ser un indicador representatiu de les millores i necessitat d’ubicació d’una variant 

en una determinada població. És a dir, un nivell de servei A no ens està indicant 

que el flux de vehicles en la variant serà el corresponent a aquest nivell de servei, 

sinó que simplement és un resultat que hem obtingut de l’anàlisi. 

 

No obstant, aquest càlcul és de gran utilitat ja que permet comparar el nivell de 

servei que s’aconsegueix gràcies a l’execució de la variant respecte de la situació, 
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constatant que es produeix una millora. Seguint el mateix procediment que s’ha 

detallat anteriorment, el nivell de servei actual estaria aproximadament en un 

nivell C (tenint present que aquest tipus d’anàlisi no es del tot adequat per 

analitzar trams tant curts de carretera i que per tant, en cap cas això representa 

això un col·lapse de la via). 

 

Cal recalcar doncs, que l’execució de variants com la de Vilamacolum acostumen a 

justificar-se per una millora/disminució del temps de recorregut actual i per la 

desviació de la circulació o flux de trànsit de pas cap a l'exterior del nucli urbà, 

millorant d’aquesta manera les condicions de seguretat, comoditat i eficàcia 

funcional de la via. 
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Estudi de ferms 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el dimensionament 

de les seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials 

projectats. 

El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent, 

Instrucció 6.1-I.C. “Secciones de Firme” de 2003. 

Com a factors de dimensionament bàsics s’han considerat essencialment la 

categoria del tràfic pesant i la classificació de l’esplanada. El ferm que es col·loca 

sobre l’esplanada és la part que ha de suportar directament les sol·licitacions del 

trànsit. Per tant, les diferents capes que composen el ferm han d’estar 

dimensionades atenent a les característiques tant de l’esplanada com del trànsit, de 

manera que la carretera respongui de forma adient a les exigències del trànsit 

durant la seva vida útil. 
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2. SECCIONS TIPUS 

 

La velocitat de projecte és de 50 Km/h, i la secció tipus considerada per al tronc 

principal serà una 7/9, és a dir una calçada de dos carrils de 3,5 m d’ample 

cadascun i dos vorals d’1 metre, el que totalitza una plataforma de 9 metres, que 

s’incrementa amb bermes de 0,5 metres en el cas seccions en terraplè. 

Per a les rotondes de la variant  es considera un ample de calçada anular de 8 

metres d’ample amb voral exterior d’1 metre i interior de 0,5 metres d’ample. 
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3. TRÀNSIT 

 

3.1. DISTRIBUCIÓ DEL TRÀNSIT 

 

Les dades de IMD de que es disposen de la nova variant són les que es detallen a 

continuació: 

- 2312 vehicles/dia 

- 137 vehicles pesants / dia (5,93%) 

 

3.2. EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT 

 

Per tal de calcular l’evolució del trànsit a l’any de posada en servei es considera 

un creixement del 3,5%. 

 

3.3. CATEGORIA DE TRÀNSIT 

 

El trànsit que sol·licita el ferm es classifica segons la intensitat mitja diària de 

vehicles pesants que circulen per un carril, doncs aquests tipus de vehicles són 

els que influeixen el ferm de forma més decisiva: els vehicles pesants deterioren 

el ferm molt més que els vehicles lleugers (aparició de roderes,...) aspecte pel 

qual s’ha d’introduir el trànsit d’aquests vehicles en el dimensionament. 
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Així, tal com diu la normativa vigent, la secció estructural de ferm dependrà de la 

intensitat mitja diària de vehicles pesats, IMDp, que es preveu al carril de projecte 

a l’any de posada en servei de la variant. Aquesta intensitat servirà per establir la 

categoria de trànsit pesat. 

Donada una IMD de 137 vehicles pesats/dia, correspon a 69 vehicles pesats/dia 

per carril de circulació suposant l’any de posada en servei l’any 2011. 

Això pressuposa un trànsit T32, perquè és comprès entre 50 i 100 vehicles 

pesants/dia per al carril de Projecte (taula 1B de la Instrucció  6.1-IC); però, s’ha 

fet consulta de altres projectes propers a la zona d’estudi, i per seguretat es 

prendrà un tràfic T31 ja que la majoria consideren aquest tipus de tràfic. El tràfic 

T31 correspondria a un interval de 100-200 vehicles pesants/carril x dia. 
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4. ESPLANADA 

 

El Reconeixement Geotècnic realitzat (veure Annex 3) ha posat de manifest que 

el sòl existent pel damunt del qual disposarem un nou ferm té diverses 

consideracions segons la zona del traçat. En efecte, entre el PK 0+000 i el PK 

1+200, trobem un terreny actual qualificable com sòl seleccionat; es suposa que la 

potència indicada és superior a 1.00 m, podem considerar aquestes zones com 

esplanada E2, segons qualificació de la Instrucció 6.1.I.C. 

A la resta de la traça (PK 1+200 al PK 1+702) el terreny natural es qualificat de 

tolerable, per la qual cosa es requereix la disposició de 75 cms d’esplanada 

millorada per a l’obtenció d’esplanada E-2.  

Resta mencionar que els talussos de desmunt i terraplè previstos s’executaran 

amb un pendent 3H:2V. 
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5. ESTRUCTURA DEL FERM 

 

5.1. Tronc i rotondes 

 

La secció de ferm adoptada per una categoria de trànsit tipus T31 i una esplanada 

tipus E2, és la solució 3121 del catàleg de ferms de la Instrucció 6.1-I.C. 

“Secciones de firme” de 2003, un paquet de ferm consistent en: 

 

 

 

En tots els casos el ferm es compost de: 

 Mescla Bituminosa de 16 cms de gruix: 

- 3 cms de mescla bituminosa discontinua BBTM11B (abans M-10) en capa de 

trànsit. 

- Reg d’adherència termoadherent ECR-2d-m 

- 6 cms de mescla bituminosa S-20 en capa intermèdia (calcària). 

- Reg d’adherència termoadherent ECR-1d 
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- 7 cms de mescla bituminosa G-20 en capa de base (calcària). 

- Reg emprimació ECI 

 Zahorra Artificial de 40 cms de gruix. 

 

Per tan les dues seccions que tindrem en cada tram seran. 

- Tram 1: PK 0+000 al PK 1+200 

 

 

 

 

 

 

- Tram 2: PK 1+200 al PK 1+702 
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6. BETUM I REGS 

 

El betum considerat en el present projecte és el betum de penetració asfàltic 

B60/70 i el B 55/70 modificat amb elastòmer que s’utilitzarà per la capa de 

microaglomerat tipus M-10. 

 

També s’utilitzaran dos tipus d’emulsions bituminoses segons els materials en 

contacte. 

D’aquesta manera el reg asfàltic a aplicar sobre la tercera cap de la mescla 

bituminosa consistirà en un reg de curat més un reg d’adherència termoadherent 

tipus ECR-1d mentre que sota la primera capa s’aplica un reg d’adherència tipus 

ECR-2d-m. 
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7. APÈNDIX AMIDAMENTS  DE  FERMS 

 

7.1. EIX PRINCIPAL 

 

PK ( 0 - 340 ) 

M10         

  

103.086 m3 

S20 

  

209.088 m3 

G20 

  

248.850 m3 

Tot-ú artificial      

 

1.523.520 m3 

Sòl seleccionat tipus 2         3.322.350 m3 

     PK ( 340 - 1200 ) 

M10          

  

246.261 m3 

S20          

  

499.488 m3 

G20        

  

594.475 m3 

Tot-ú artificial        

 

3.639.520 m3 

     PK ( 1200 - 1702 ) 

M10          

  

138.099 m3 

S20     

  

280.104 m3 

G20      

  

333.371 m3 

Tot-ú artificial      

 

2.040.975 m3 

Explanada millorada tipus 2 3.948.882 m3 

     TOTALS 

M10  

  

487.446 m3 

S20 

  

988.680 m3 

G20 

  

1.176.696 m3 

Tot-ú artificial  

 

7.204.015 m3 

Sòl seleccionat tipus 2  

 

3.322.350 m3 

Explanada millorada tipus 2 3.948.882 m3 

Volum total 

  

17.128.068 m3 
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7.2. ROTONDA 1 

 

M10          
 

 

  28.650 m3 

S20 
 

 

57.300 m3 

G20 
 

 

66.850 m3 

Tot-ú artificial   420.200 m3 

Volum total 
 

 

573.000 m3 

 
 

 

7.3. ROTONDA 2 

 

M10          
 

 

28.650   m3 

S20 
 

 

57.300 m3 

G20 
 

 

66.850 m3 

Tot-ú artificial   420.200 m3 

Explanada millorada tipus 2 

 

1.226.388 m3 

Volum total 
 

 

1.799.388 m3 
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Moviment de terres 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest annex es presenten els resultats del càlcul del moviment de terres 

necessari per al càlcul correcte dels costos d’aquesta activitat de l’obra. 

D’altra banda, l'objectiu del present annex és també realitzar una anàlisi de les 

necessitats de terres per a les actuacions definides en el present Projecte de traçat i 

determinar els possibles préstecs i abocadors necessaris, en funció dels 

amidaments obtinguts i de les dades procedents de l'estudi geotècnic realitzat. 

Aquests ens faciliten per una banda l’obtenció dels amidaments de terres que 

resulten de les rasants definides i per l’altra la classificació dels sòls que ens 

serveixen per a estudiar la seva possible reutilització en l’obra. 
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2. EXCABABILITAT 

 

L’excavabilitat / ripabilitat d’un massís depèn de les característiques litològiques i 

estructurals i dels mitjans d’excavació que disposin a l’obra. Tots els materials 

quaternaris detectats (graves, sorres i argiles) podran ser excavats mitjançant 

maquinària de potència mitja com retroexcavadora.  

Al llarg de la variant els mitjans mecànics de mitja potencia seran suficients per 

l’excavabilitat. 
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3. AMIDAMENTS 

 

A partir del resum d’amidaments que figura a l’apèndix d’aquest annex  es 

dedueixen els valors que tot seguit s’especifiquen. 

3.1. RESUM DE MOVIMENTS DE TERRES 

 

Esbrossada(m
2
) 

 
Tronc variant i Accessos 30.847,33 

Rotonda 1  2.025,51 

Rotonda 2 1.805,38 

  34.678,22 

Excavació en terra vegetal(m
3
) 

 
Tronc variant 8.604,920 

Rotonda 1  722,23 

Rotonda 2 641,65 

Accessos 1.048,41 

  11.017,21 

Excavació en desmunt(m
3
) 

 
Tronc variant 8.505,65 

Rotonda 1  82,55 

Rotonda 2 882,93 

Altres 947,11 

  10.418,24 

Terraplé total(m
3
) 

 
Tronc variant 6.821,05 

Rotonda 1  1.616,88 

Rotonda 2 36,16 

Accessos 1.343,80 

Altres 981,78 

  10.799,67 

 
 

Terraplé procedent de l’excavació (m
3
) 

 
Total 10.418,67 

 
 

Terraplé procedent de préstec (m
3
) 

 
Total 381,00 
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3.1.1. COMENTARI DEL RESUM 

 

La solució constructiva per als petits terraplens sota el ferm de la Rotonda 1 

pressuposa  l’aplicació de part del sòl seleccionat fruit de l’excavació del tram del 

tronc del PK 0+400 al PK 1+200 en els 1.616,88 m
3
 que ocuparà l’esmentat terraplè. 

Això es plenament coherent amb el moviment de terres previst. 
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4. NECESSITAT I DISPONIBILITAT DE TERRES 

4.1. CONFIGURACIÓ ESPLANADA MILLORADA 

 

Pel que fa al sòl seleccionat que configura l’esplanada millorada a disposar en certs 

trams de la variant, els volums obtinguts són: 

 

  Esplanada millorada (Préstec)   

Tronc variant 7.271,23 

Rotonda 1  0 

Rotonda 2 1.226,39 

  8.497,62 

 

De la relació d’amidaments anterior, es dedueix que el balanç de moviments de 

terres i la consideració dels materials corresponents a esplanada millorada, porta al 

següent resum: 

- Esplanada millorada: 8497,62 m
3
 

- Seleccionat sobrant del moviment de terres: 0 m
3
 

- Préstec necessari: 8497,62 m
3
 

4.2. MATERIALS A ABOCADOR 

De la relació d’amidaments anterior, es dedueix que el balanç de moviments de 

terres i la consideració dels materials corresponents a esplanada millorada, porta al 

següent resum (tenir en compte els volums de terra vegetal a aprofitar a la pròpia 

obra indicats a l’estudi d’impacte ambiental): 
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Excavació en terra vegetal 11.017,21 m3 

Aprofitament de terra vegetal a obra 
(eia) 

-6.206,10 m3 

Sobrant del moviment de terres 0,00 m3 

Aprofitament del sobrant 0,00 m3 

TOTAL 4.811,11 m3 

 

4.3. ABOCADORS DE MATERIALS DE L’OBRA, ACOPIS DE 

TERRA VEGETAL I ZONES DE PRÉSTEC  

 

L’estudi d’impacte ambiental ha inclòs la situació d’abocadors i zona de préstec, 

reproduint-se a continuació extracte de dit estudi pel que aquests conceptes es 

refereix. 

4.3.1. PROPOSTA DE ZONES DE PRÉSTEC PER L’OBRA 

 

Cal buscar zones de préstec degudament legalitzades i properes a l’entorn de la 

obra, d’on extreure els materials de qualitat necessaris per l’obra. 

En quan a les explotacions a cel obert legalitzades i actualment en explotació més 

properes al traçat per aconseguir material per l’obra són: 

Nom de 
l’explotació 

Municipi Coordenades 
Recurs 
explotat 

Situació actual 
Distància a 
l’obra (km) 

L’ILLA 
Torroella 

de Fluvià 

X= 4503320.7 

Y= 4668800.8 
Sorres 

Activitat en actiu i 

restauració no 
iniciada 

2,5 km 

MEANDRE 

VELL 

Torroella 

de Fluvià 

X=4504049.7 

Y=4668766.3 
Graves 

Activitat en actiu 

amb restauració 
integrada 

2 km 

ARIGESA-

VULERALLA 

Torroella 

de Fluvià 

X=4502561.6 

Y=4668494.6 
Graves 

Activitat amb afecció 
pendent de 

regularització 

3 km 

VULVERALLA 
 

Torroella 
de Fluvià 

X=4501811.0, 
Y=4668416.9 

Graves 
Activitat en actiu 
amb restauració 

integrada 

3 km 
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5. APÈNDIX: AMIDAMENTS DE TERRES 

5.1. EIX PRINCIPAL 

 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0 0 27,492 6,602    

    0 263,111 65,347 

10 0 25,13 6,467 0 263,111 65,347 

    0 248,509 64,51 

20 0 24,571 6,435 0 511,62 129,857 

    0 243,222 64,203 

30 0 24,073 6,406 0 754,842 194,06 

    0 238,291 63,921 

40 0 23,585 6,378 0 993,133 257,981 

    0 233,446 63,629 

50 0 23,104 6,348 0 1226,579 321,61 

    0 228,46 63,313 

60 0 22,588 6,315 0 1455,039 384,923 

    0 222,241 62,943 

70 0 21,86 6,274 0 1677,28 447,866 

    0 212,692 62,399 

80 0 20,678 6,206 0 1889,972 510,266 

    0 200,776 61,714 

90 0 19,477 6,137 0 2090,747 571,979 

    0 188,976 61,023 

100 0 18,318 6,068 0 2279,724 633,002 

    0 178,311 60,378 

110 0 17,344 6,008 0 2458,035 693,38 

    0 168,888 59,796 

120 0 16,434 5,952 0 2626,923 753,177 

    0 160,031 59,249 

130 0 15,572 5,898 0 2786,954 812,426 

    0 154,161 58,873 

140 0 15,26 5,876 0 2941,115 871,299 

    0 151,867 58,761 

150 0 15,114 5,876 0 3092,982 930,06 

    0 152,705 58,804 

160 0 15,427 5,885 0 3245,687 988,864 
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    0 154,476 58,853 

170 0 15,468 5,886 0 3400,163 1047,717 

    0 154,684 58,825 

180 0 15,469 5,88 0 3554,846 1106,542 

    0 151,43 58,622 

190 0 14,817 5,845 0 3706,276 1165,164 

    0 149,637 58,615 

200 0 15,11 5,878 0 3855,914 1223,779 

    0 299,52 117,221 

220 0 14,842 5,844 0 4155,434 1341 

    0 289,617 116,512 

240 0 14,12 5,807 0 4445,051 1457,512 

    0 271,481 115,446 

260 0 13,028 5,737 0 4716,532 1572,957 

    0 252,551 114,245 

280 0 12,227 5,687 0 4969,083 1687,202 

    0 225,234 112,47 

300 0 10,296 5,56 0 5194,317 1799,672 

    0 182,461 109,575 

320 0 7,95 5,398 0 5376,778 1909,247 

    0 130,368 105,947 

340 0 5,087 5,197 0 5507,146 2015,194 

    0 179,024 103,068 

360 0 12,815 5,11 0 5686,17 2118,262 

    0 207,893 98,233 

380 0 7,974 4,714 0 5894,063 2216,495 

    0 125,993 91,472 

400 0 4,625 4,434 0 6020,056 2307,967 

    0 80,497 87,655 

420 0 3,424 4,332 0 6100,553 2395,622 

    17,378 34,243 93,28 

440 1,738 0 4,996 17,378 6134,796 2488,903 

    84,367 0 101,799 

460 6,699 0 5,184 101,745 6134,796 2590,701 

    124,157 0 104,007 

480 5,717 0 5,217 225,902 6134,796 2694,709 

    110,432 0 105,976 

500 5,326 0 5,381 336,334 6134,796 2800,685 

    164,447 0 116,062 

520 11,118 0 6,226 500,781 6134,796 2916,746 

    161,407 0 116,812 

540 5,022 0 5,456 662,188 6134,796 3033,559 

    78,943 0 105,078 
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560 2,872 0 5,052 741,13 6134,796 3138,637 

    54,724 0 101,163 

580 2,6 0 5,064 795,854 6134,796 3239,8 

    50,773 0 100,852 

600 2,477 0 5,021 846,628 6134,796 3340,652 

    62,173 0 101,171 

620 3,74 0 5,096 908,801 6134,796 3441,823 

    81,03 0 102,257 

640 4,363 0 5,13 989,831 6134,796 3544,08 

    95,564 0 102,942 

660 5,194 0 5,165 1085,395 6134,796 3647,023 

    110,044 0 103,662 

680 5,811 0 5,202 1195,439 6134,796 3750,685 

    67,439 0 52,456 

690 7,677 0 5,29 1262,878 6134,796 3803,141 

    82,413 0 53,157 

700 8,805 0 5,342 1345,291 6134,796 3856,298 

    92,781 0 53,632 

710 9,751 0 5,385 1438,071 6134,796 3909,93 

    100,467 0 53,977 

720 10,343 0 5,411 1538,538 6134,796 3963,907 

    106,471 0 54,246 

730 10,951 0 5,438 1645,009 6134,796 4018,153 

    113,161 0 54,567 

740 11,681 0 5,475 1758,17 6134,796 4072,72 

    121,101 0 54,865 

750 12,54 0 5,498 1879,271 6134,796 4127,585 

    130,932 0 55,123 

760 13,647 0 5,527 2010,203 6134,796 4182,708 

    139,098 0 55,283 

770 14,173 0 5,53 2149,301 6134,796 4237,991 

    142,437 0 55,346 

780 14,315 0 5,539 2291,738 6134,796 4293,337 

    142,629 0 55,599 

790 14,211 0 5,581 2434,367 6134,796 4348,936 

    140,459 0 55,734 

800 13,881 0 5,566 2574,826 6134,796 4404,669 

    146,177 0 57,344 

810 15,355 0 5,903 2721,003 6134,796 4462,013 

    150,453 0 58,87 

820 14,736 0 5,871 2871,456 6134,796 4520,883 

    141,017 0 58,529 

830 13,467 0 5,835 3012,472 6134,796 4579,412 
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    127,452 0 58,04 

840 12,023 0 5,774 3139,924 6134,796 4637,452 

    119,286 0 57,692 

850 11,834 0 5,765 3259,211 6134,796 4695,144 

    120,261 0 57,73 

860 12,218 0 5,781 3379,472 6134,796 4752,874 

    123,068 0 57,831 

870 12,396 0 5,785 3502,54 6134,796 4810,705 

    121,183 0 57,751 

880 11,841 0 5,765 3623,724 6134,796 4868,455 

    118,21 0 57,643 

890 11,801 0 5,763 3741,934 6134,796 4926,099 

    122,475 0 57,824 

900 12,694 0 5,801 3864,408 6134,796 4983,922 

    129,761 0 58,068 

910 13,258 0 5,812 3994,169 6134,796 5041,99 

    130,891 0 58,094 

920 12,92 0 5,807 4125,059 6134,796 5100,084 

    126,116 0 57,941 

930 12,303 0 5,782 4251,176 6134,796 5158,025 

    117,636 0 57,537 

940 11,224 0 5,726 4368,812 6134,796 5215,561 

    105,828 0 57,008 

950 9,942 0 5,676 4474,64 6134,796 5272,57 

    92,976 0 56,539 

960 8,653 0 5,632 4567,616 6134,796 5329,108 

    81,572 0 56,083 

970 7,661 0 5,585 4649,188 6134,796 5385,191 

    79,195 0 55,965 

980 8,178 0 5,608 4728,383 6134,796 5441,156 

    165,931 0 112,171 

1000 8,415 0 5,609 4894,314 6134,796 5553,328 

    102,138 0 105,334 

1020 1,799 0 4,924 4996,452 6134,796 5658,661 

    18,027 15,872 91,264 

1040 0,004 1,587 4,202 5014,479 6150,668 5749,925 

    0,04 56,382 85,866 

1060 0 4,051 4,385 5014,519 6207,05 5835,791 

    0 75,258 87,212 

1080 0 3,475 4,337 5014,519 6282,308 5923,003 

    0 59,748 85,896 

1100 0 2,5 4,253 5014,519 6342,056 6008,898 

    0 40,999 84,28 
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1120 0 1,6 4,175 5014,519 6383,055 6093,178 

    8,271 24,791 90,074 

1140 0,827 0,879 4,832 5022,79 6407,846 6183,252 

    18,284 13,869 96,948 

1160 1,001 0,508 4,862 5041,074 6421,715 6280,199 

    10,013 70,023 94,113 

1180 0 6,495 4,549 5051,088 6491,738 6374,313 

    0 155,535 93,772 

1200 0 9,059 4,828 5051,088 6647,273 6468,084 

    30,971 96,381 93,237 

1220 3,097 0,579 4,495 5082,059 6743,654 6561,321 

    91,421 7,791 87,231 

1240 6,045 0,2 4,228 5173,479 6751,444 6648,552 

    119,056 4,309 84,818 

1260 5,861 0,231 4,254 5292,536 6755,753 6733,37 

    115,899 4,768 85,21 

1280 5,729 0,246 4,267 5408,435 6760,521 6818,58 

    102,831 6,308 86,455 

1300 4,554 0,385 4,379 5511,266 6766,83 6905,034 

    83,195 8,852 88,318 

1320 3,766 0,5 4,453 5594,461 6775,682 6993,352 

    83,501 8,938 88,382 

1340 4,585 0,393 4,385 5677,962 6784,62 7081,734 

    94,846 7,156 87,032 

1360 4,9 0,322 4,318 5772,809 6791,775 7168,766 

    112,183 4,925 85,145 

1380 6,318 0,17 4,196 5884,992 6796,7 7253,912 

    66,723 1,464 41,693 

1390 7,026 0,122 4,142 5951,715 6798,164 7295,604 

    68,755 1,331 41,543 

1400 6,725 0,144 4,166 6020,47 6799,495 7337,147 

    66,247 1,518 41,74 

1410 6,524 0,16 4,182 6086,717 6801,013 7378,887 

    66,951 1,413 41,63 

1420 6,866 0,123 4,144 6153,668 6802,426 7420,517 

    71,721 1,047 41,214 

1430 7,478 0,087 4,099 6225,389 6803,474 7461,731 

    76,216 0,779 40,85 

1440 7,765 0,069 4,071 6301,605 6804,252 7502,581 

    80,285 0,551 40,461 

1450 8,292 0,041 4,021 6381,889 6804,803 7543,042 

    84,356 0,357 40,073 

1460 8,579 0,03 3,994 6466,246 6805,16 7583,115 
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    85,638 0,305 39,95 

1470 8,548 0,031 3,996 6551,884 6805,465 7623,065 

    83,346 0,4 40,167 

1480 8,121 0,049 4,037 6635,23 6805,865 7663,232 

    77,973 0,678 40,679 

1490 7,474 0,086 4,099 6713,203 6806,543 7703,911 

    75,506 0,816 40,916 

1500 7,627 0,077 4,084 6788,709 6807,359 7744,827 

    75,873 0,828 40,946 

1510 7,547 0,089 4,105 6864,582 6808,187 7785,773 

    77,238 0,832 40,957 

1520 7,9 0,078 4,087 6941,82 6809,019 7826,73 

    78,962 0,798 40,893 

1530 7,892 0,082 4,092 7020,782 6809,817 7867,624 

    76,716 0,771 40,82 

1540 7,451 0,072 4,072 7097,498 6810,588 7908,444 

    195,864 1,578 92,526 

1560 12,135 0,086 5,181 7293,362 6812,166 8000,97 

    217,111 1,822 101,496 

1580 9,576 0,097 4,969 7510,473 6813,988 8102,466 

    167,104 1,692 90,187 

1600 7,135 0,073 4,05 7677,577 6815,68 8192,653 

    148,125 1,446 81,265 

1620 7,678 0,072 4,077 7825,702 6817,126 8273,918 

    161,083 1,074 80,842 

1640 8,43 0,035 4,008 7986,786 6818,201 8354,761 

    174,781 0,494 79,563 

1660 9,048 0,014 3,949 8161,567 6818,694 8434,323 

    173,607 0,551 79,676 

1680 8,313 0,041 4,019 8335,174 6819,245 8513,999 

    154,656 1,518 81,495 

1700 7,152 0,111 4,131 8489,83 6820,763 8595,494 

    15,82 0,286 9,427 

1702,272 6,774 0,141 4,167 8505,65 6821,048 8604,921 

 

VOLUMS 

Desmunt: 8505.650 m3.  
Terraplè: 6821.048 m3.   

Vegetal: 8604.921m3 
Esbrossada: 30288.38 
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5.2. ROTONDA 1 

 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0 0 15,93 5,331    

    0 160,172 53,367 

10 0 16,104 5,342 0 160,172 53,367 

    0 157,53 53,18 

20 0 15,402 5,294 0 317,702 106,547 

    0 150,196 52,668 

30 0 14,637 5,24 0 467,898 159,215 

    0 142,987 52,04 

40 0 13,96 5,168 0 610,885 211,255 

    0 119,622 50,288 

50 0 9,964 4,89 0 730,507 261,543 

    0 89,146 48,132 

60 0 7,865 4,737 0 819,652 309,675 

    0 73,903 47,253 

70 0 6,916 4,714 0 893,556 356,929 

    0 73,765 47,366 

80 0 7,837 4,759 0 967,321 404,295 

    0 83,714 46,969 

90 0 8,905 4,635 0 1051,034 451,264 

    4,916 67,818 46,472 

100 0,983 4,658 4,66 4,916 1118,853 497,736 

    41,277 51,193 47,308 

110 7,272 5,58 4,802 46,193 1170,046 545,044 

    36,361 87,755 49,223 

120 0 11,971 5,043 82,554 1257,801 594,267 

    0 134,559 51,311 

130 0 14,941 5,219 82,554 1392,36 645,578 

    0 153,165 52,642 

140 0 15,692 5,309 82,554 1545,525 698,22 

    0 71,356 24,009 

144,513 0 15,93 5,331 82,554 1616,881 722,229 

 

VOLUMS 
Desmunt: 82.554 m3.  

Terraplè: 1616.881 m3.   
Vegetal: 722.229 m3 
Esbrossada: 2025.509 
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5.3. ROTONDA 2 

 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0 5,305 0,17 4,405    

    53,521 1,688 43,989 

10 5,399 0,168 4,393 53,521 1,688 43,989 

    52,374 1,769 44,072 

20 5,076 0,186 4,421 105,895 3,457 88,061 

    44,638 2,411 44,54 

30 3,852 0,296 4,487 150,532 5,868 132,601 

    24,167 5,819 46,673 

40 0,982 0,868 4,848 174,699 11,687 179,274 

    48,415 4,419 45,301 

50 8,701 0,016 4,212 223,114 16,106 224,576 

    92,371 0,102 42,141 

60 9,773 0,004 4,216 315,485 16,208 266,716 

    97,014 0,047 42,125 

70 9,63 0,005 4,209 412,499 16,255 308,842 

    91,429 0,089 42,023 

80 8,656 0,013 4,195 503,928 16,344 350,865 

    76,811 0,517 42,534 

90 6,706 0,091 4,311 580,739 16,862 393,399 

    73,447 1,141 43,497 

100 7,983 0,137 4,388 654,187 18,002 436,895 

    59,821 2,315 44,654 

110 3,981 0,326 4,543 714,008 20,318 481,549 

    47,84 6,05 47,084 

120 5,587 0,884 4,874 761,848 26,367 528,633 

    50,106 6,251 47,671 

130 4,434 0,366 4,66 811,953 32,619 576,304 

    47,552 2,743 45,421 

140 5,076 0,183 4,424 859,506 35,362 621,725 

    23,426 0,795 19,922 

144,513 5,305 0,17 4,405 882,932 36,157 641,647 

 

VOLUMS 
Desmunt: 882.932 m3.  

Terraplè: 36.157 m3.   
Vegetal: 641.647 m3 

Esbrossada: 1805.379 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest annex s’enumeren les obres de fàbrica i de drenatge transversal, es 

descriu la seva tipologia i s’indiquen els preus unitaris emprats per a la seva 

valoració. 
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2. OBRA DE DRENATGE 

 

L’obra de drenatge ve donada per la presència del rec del corredor a la zona sud del 

poble que afecta al segon tram de la variant. 

L’objectiu de la obra de drenatge consisteix en eliminar la barrera que pugui suposar 

la nostra carretera als fluxes de l’aigua, i per tan caldrà donar permeabilitat a través 

de la carretera, la qual cosa hem materialitzat mitjançant la recollida d’aigua amb 

cunetes a peu de terraplè i en desmunt, i el transport de l’aigua al rec del Corredor 

mitjançant les oportunes obres de drenatge transversal, a base de tubs de 60 cms 

de diàmetre en els casos de continuïtat de les cunetes sota la carretera, i a base de 

marcs de formigó de 3 m d’ample i 2 d’alt en els casos de pas de la carretera sobre 

el rec del Corredor. 

Pel que fa a la zona de la rotonda de final d’estudi, s’accepta la seva situació en 

relació a la inundabilitat, forçada per enllaçar en aquest punt amb la carretera de 

Sant Pere Pescador. No obstant, el conjunt d’obres de drenatge disposades 

garanteixen la permeabilitat cap al rec del Corredor. 

 

A continuació tenim un esquema del calaix utilitzat en les obres de drenatge de la 

variant: 
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• Dades del calaix  

Ample = 3 m 

  Alçada = 2 m 

  A = 6 m
2   

  

Pm = 7 m 

  Rh =0.857 m 

   

• Dades de les aletes  

Alçada: 2,40 m  

Longitud: 3,5 m 

2.1. DADES I PREUS DE LES OBRES DE DRENATGE 

TRANSVERSAL 

 

 

A continuació s’enumeren les obres de fàbrica i de drenatge transversal, es 

descriu la seva tipologia i s’indiquen els preus unitaris emprats per a la seva 

valoració, en cadascuna de les alternatives. 

 



Pág. 6  Annex 11: Estructures 

 

   Tipus    Longitud  Preu/ml 

 

 OD-1  Tub Ø 600  52 m   165 €/ml 

 OD-2  Tub Ø 600  12 m   155 €/ml 

 OD-3  Marc 3 x 2   14 m   2800 €/ml 

 OD-4  Marc 3 x 2   12 m   2800 €/ml 

 OD-5  Tub Ø 600  12 m   155 €/ml 

 

Tubs de 60 cms de diàmetre de més de 30 m de longitud 

 

 1 ml de tub de 60 cms de diàmetre.................................  85 €/ml 

 0,80 m
3
 excavació en rasa/ml.........................................    5 €/ml 

 p.p. d’aletes i pous........................................................    21 €/ml 

       TOTAL (€/ml)........................................ 111 €/ml 

 

Unificarem els preus a un valor de 125 €/ml per a tots els tubs. 

 

Marc de formigó armat 

 

 4 m
3 

d’excavació en rasa/ml x  6 €/m
3
 =.......................     24 €/ml 

 0,80 m
3
 de formigó en lloses/m

2
 x 3,8 m

2
 /ml x 90 €/m

3
= 273 €/ml 

 0,80 m
3
 de formigó en murs/m

2
 x 2,8m

2
/ml x  90 €/m

3
  = 202 €/ml 

 13 m
2
 d’encofrat/ml x 30 €/m

2
=....................................   390 €/ml 

 150 Kg d’acer/m
3
 x 5,28 m

3
 /ml x 1 €/Kg =...................    792 €/ml 

 p.p. d’aletes ................................................................   350 €/ml 

 p.p. de varis................................................................    250 €/ml 

 

   TOTAL (€/ml)......................................2.281 €/ml 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest annex constitueix un estudi previ de la organització i el desenvolupament de 

les obres a executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi 

ambient siguin les mínimes possibles per l’usuari, preveient una alternativa per la 

circulació de vehicles en cas de que fos necessari. 

Les obres que s’han d’executar consisteixen en la construcció d’una variant que 

uneix la rotonda est que hi ha en el nou enllaç amb la C-31 i tot seguit va a trobar el 

corredor del camí Vell de Figueres que seguiria en tot el primer tram fins al PK 

0+800 aproximadament, amb la construcció d’una rotonda a l’alçada de la carretera 

de Vilamacolum (PK 0+350 aproximadament). Pocs metres més endavant deixa el 

camí esmentat i pren direcció est passant en paral·lel i proper al nucli urbà de 

Vilamacolum i travessant una zona de camps de conreu. Continua en aquesta 

direcció fins trobar la carretera de Vilamacolum a Sant Pere on s’ha projectat la 

rotonda final del projecte a on hi ha el complicat revolt actual, que serà eliminat. Té 

una única zona d’afecció del rec Corredor, al costat de la rotonda final, on es desvia 

pel costat d’aquesta i comportant que es vegi creuat pel traçat de la nova carretera 

inicialment, i pel vial d’accés a Vilamacolum 100 metres més endavant fins a 

retrobar-se amb la llera original. 
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2. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES 

OBRES  

 

1) Serveis afectats  

 

2) Obra de drenatge  

 

3) Tronc Tram 1 – Terres  

 

4) Tronc Tram 2 – Terres  

 

5) Rotonda 1 – Terres  

 

6) Rotonda 2 – Terres  

 

7) Portar sobrant de terres als abocadors  

8) Tronc Tram 1 – Esplanada i granular  

 

9) Tronc Tram 2 – Esplanada i granular  

 

10) Rotonda 1 – Esplanada i granular  

 

11) Rotonda 2 – Esplanada i granular  

 

12) Rotonda 2 (complerta) – Esplanada, granular i base aglomerat  

 

13) Base aglomerat tronc  

 

14) Rotonda 1 (complerta) – Esplanada, granular i base aglomerat  

 

15) Drenatge longitudinal  

 

16) Capa de trànsit  

 

17) Resta d’actuacions (senyalització, barreres, ...)  
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L’obra s’iniciarà amb el desviament de la totalitat dels serveis afectats per tal 

d’evitar afeccions accidentals. 

Una vegada desviats els serveis, s’hauria d’executar l’obra de drenatge existent, 

donat que aquesta permetrà la connectivitat entre la zona del desmunt i del terraplè 

per dintre la traça de l’obra no essent necessari l’ús de les carreteres existents. 

Per tant, una vegada executada l’obra de drenatge serà possible realitzar el 

moviment de terres de tot el tronc per dintre la traça de l’obra, en primer terme en el 

tram entre l’accés a la C-31 i la rotonda oest prevista, i desprès el tram entre la 

rotonda oest i sud del poble. 

Posteriorment es farà el mateix procés amb les rotondes i un cop finalitzat el 

moviment de terres i donat que es tracta d’una obra amb excedent, el sobrant de 

terres resultant haurà de portar-se a l’abocador determinat. 

En aquest moment serà possible estendre l’esplanada i la capa base granular. 

Cal comentar que en aquesta variant no afectarem el transit pèl poble ja que 

atrevessem pel sud a través dels camps agrícoles i no tindrem afectació al transit de 

la zona. 

Des de la finalització de l’aglomerat de la rotonda 2 fins a l’aglomerat de la rotonda 

1, es procedirà a realitzat l’estesa de la capa base del tronc. 

A continuació s’executarà el drenatge longitudinal i l’estesa de la capa de trànsit a tot 

l’àmbit. 

En la última fase, es realitzaran les obres d’acabat com són la senyalització, la 

col·locació de les vorades, barreres de seguretat, etc… 
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3. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES 

OBRES 

 

El fet de que la variant de Vilamacolum tingui un traçat pel sud del municipi 

atravessant la majoria de camps de cultiu que hi han, fa que l’afectació al transit 

sigui la mínima ja que no tenim interacció amb cap altre carretera. 

L’únic que afectarà a la circulació serà l’enllaç amb la C-31 i la construcció de la 

rotonda final en la corba existent de la carretera que va cap a Sant Pere Pescador. 

En el moment de la construcció d’aquests dos enllaços s’haurà de posar la 

senyalització adequada per tal d’assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels 

usuaris, com pels treballadors de l’obra. 

Serà especialment important la senyalització d’entrada i sortida de camions de l’obra 

en l’enllaç amb la C-31. 
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4. DURACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

Es pot consultar la planificació i durada de les activitats a l’annex núm. 13: "Pla 

d'Obra". 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 13 

Pla d’obra 
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1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS. 

 

En aquest annex es pretén analitzar les expropiacions que s’han de dur a terme 

per a la realització de la variant de Vilamacolum. 

 

El present projecte per a la construcció d’una carretera al terme municipal de 

Vilamacolum, implica la necessitat d’expropiació, d’una part dels terrenys que 

envolten l’actuació, degut fonamentalment a: 

 

- El traçat de la Carretera. 

- La necessitat de desviament de serveis per interferències amb el nou 

traçat. 

 

L’alternativa de desviament dels serveis s’ha realitzat segons les directrius 

habituals del Àrea de Serveis Afectats del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per aquest tipus d’actuacions. 

Les referències legals més significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són: 

 

- Llei d’ Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954. 

 

- Reglament de la Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957. 

 

- Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost. Reglament de Gestió Urbanística. 

 

- Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos 

legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

 

- Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes 

complementàries al “Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”. 
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- Llei 6/1998 de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions. 

 

- Llei 2/2002 de 14 de maig d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya). 

 

Lo ideal seria conèixer les parcel·les afectades per l’actuació i la seva superfície, 

per tal de poder considerar la seva qualificació urbanística i valorar l’expropiació. 

Els preus a aplicar per a la valoració dels terrenys a expropiar i/o ocupar s’han 

fixat per l’experiència en actuacions anteriors a la zona. 
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2.  CRITERIS ADOPTATS 

 

2.1. LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 

 

Els criteris adoptats per establir la línia d’expropiació es basa en el croquis 4 

facilitat per GISA per a carreteres convencionals, i que pot observar-se a 

continuació. Com es pot veure s’adoptarà com a línia d’expropiació la resultant 

d’augmentar en 3 metres en secció l’aresta exterior d’explanació. Això tindrà 

l’excepció corresponent al cas de sòl urbanitzable, en que no l’ocuparà la franja 

exterior de 3,00 metres. 

 

El criteri considerat per a determinar la superfície a expropiar d’una parcel·la serà 

la que queda acotada entre els seus propis límits, la línia de la carretera actual 

marcada en els plànols cadastrals i la línia d’expropiació definida anteriorment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 6  Annex 14: Expropiacions 

 

2.2. DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 

 

Les finques afectades per aquest projecte figuren en tots els casos com de 

naturalesa rústica i corresponen a camps de cultiu de cereals i lleguminoses. 
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3. VALORACIÓ DELS DRETS AFECTATS 

 

Els drets afectats es valoren, atès el seu ús de conreu, a 3 €/m
2
, resultant el 

següent import de les expropiacions: 

 

A partir d’aquest valor i tenint en compte els criteris d’expropiació es fa una 

aproximació del cost d’expropiacions necessari per realitzar aquest projecte. 

 

Pel que fa a les expropiacions temporals es preveu un valoració durant el temps 

previst de duració de l’obra, en cas que s’allargués s’hauria de pagar amb la 

partida d’imprevistos que hi ha al pressupost de l’obra. 

 

Superfície total a expropiar: 42.423,112 m
2 

Valoració: 42.423,112 m
2
 x 3 €/m

2
 = 128.269,34 € 

 

Superfície total d’ocupació temporal:  51.606,46 m
2 

Valoració: 51.606,46 m
2
 x 0,15 €/m

2
 = 7.740,97 € 

 

Superfície total de servitud de pas:  198,215 m
2 

Valoració: 198,215 m
2
 x 0,5 €/m

2
 = 99,11 € 

 

TOTAL = 136.209,42 € 
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1. OBJECTE 

 

El present annex té per objecte la valoració de la reposició dels serveis que resulten 

afectats per la variant. 
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2. TREBALLS DESENVOLUPATS 

 

 

En aquest annex es descriu l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, 

siguin públics o privats, que afecten a la traça de la variant. 

 

L’estudi portat a terme contempla una franja de terreny suficient a banda i banda 

de les diferents variant projectades. 

 

La informació que es presenta en relació als serveis existents ha estat obtinguda 

a través de les diverses companyies afectades així com de l’Ajuntament de 

Vilamacolum, després d’haver realitzat una inspecció visual sobre el terreny. 

 

Amb totes les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex, on s’adjunta per 

la variant l’estimació de les reposicions dels serveis afectats per a cada companyia. 
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3. COMPANYIES I ENTITATS INVOLUCRADES 

 

Les Companyies i Entitats en qüestió son les següents: 

 

FECSA-ENDESA: Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió  

GAS NATURAL: Xarxa de conductes de gas natural 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA: Xarxa de telecomunicacions 

AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM: Xarxa sanejament i d’aigua potable  
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL I 

ACTUACIÓ PREVISTA 

 

4.1. Xarxa elèctrica: 

El traçat es veu afectat per dos trams de transport elèctric de mitja tensió de 25KV, 

amb dos pals de sosteniment de la línia aèria en els PK’s  0+520 i 0+990  de la 

variant. 

4.2. Xarxa de gas: 

S’han fet consultes i no s’ha trobat cap canonada de Gas Natural que afecti la 

zona de projecte. 

4.3. Xarxa de telecomunicacions:  

S’han fet consultes i no s’ha trobat cap línea telefònica que afecti la zona de 

projecte. 

4.4. Xarxa d’aigua 

En el final de la variant, junt a la carretera de Sant Pere Pescador, existeix una 

canonada soterrada d’aigua de 300mm de diàmetre, el traçat de la qual queda per 

sota de la planta de la rotonda, per la qual cosa caldrà desviar-la rodejant la futura 

rotonda. 
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5. PLÀNOLS GENERALS 

 

En el document número dos podem trobar els plànols 11.1 i 11.2 on es veu la 

afectació de serveis en electricitat i aigua. 
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6. VALORACIÓ 

 

De la consultat d’altres projectes amb afectacions similars, establim la següent 

valoració dels Serveis Afectats. 

 

 Reposició del pal afectat mitjançant tram aeri de 25 KV (PK 0+520), 

suportat en dos castellets nous situats a un mínim de 25 m. de les vores de 

l’esplanació, 25.000 €. 

 Reposició del pal afectat mitjançant tram aeri de 25 KV (PK 0+990), 

suportat en dos castellets nous situats a un mínim de 25 m. de les vores de 

l’esplanació, 25.000 €. 

 Desviament de canonada d’aigua de 300 m de diàmetre en 50 m (PK 

1+702), 12.000 €. 

 Altres possibles serveis afectats i la seva localització mitjançant cales: 

15.000 €. 

 

  TOTAL Serveis Afectats, 77.000 € 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 16 

Estudi d’impacte ambiental 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L‟objecte del present estudi és la redacció de l‟Estudi d‟Impacte Ambiental (EIA) que 

ha d‟acompanyar el corresponent projecte de la  variant de Vilamacolum des de 

l‟accés de la C-31, i que afectaria els termes municipals de Torroella de Fluvià, 

concretament l‟entorn de Vilacolum i sobre tot Vilamacolum, tots ells a la comarca de 

l‟Alt Empordà. 

En portar a terme el projecte d‟una nova carretera de les dimensions com la que ens 

ocupa, i segons la legislació vigent, cal fer un estudi i avaluació dels possibles 

impactes que poden afectar al medi ambient en l‟entorn afectat pel projecte. 

Els objectius de l‟estudi d‟impacte ambiental són els següents: 

 - Definir les característiques fonamentals del medi físic i natural afectat per 

l‟obra projectada. 

 - Fer una proposta de les diferents alternatives tècnicament viables que es 

poden preveure 

 - Avaluar i determinar el tipus i magnitud dels impactes ambientals, 

econòmics i socials derivats de la realització i explotació del projecte, avaluant les 

diferents alternatives possibles i escollint la solució més idònia per a minimitzar els 

efectes negatius sobre el medi. 

 - Determinar les mesures correctores i restauradores concretes per a 

minimitzar l'impacte ambiental, pressupostant aquestes mesures. 

 - Establir un Programa de Seguiment i Control ambiental de les obres durant 

la construcció i el funcionament de la variant projectada. 
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2. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI 

 

Actualment, el municipi de Vilamacolum té problemes pel que fa a la mobilitat, 

principalment pel fet que un dels principals accessos des de Figueres a la zona 

costanera de Sant Pere Pescador, des de la C-31, es fa per la carretera que 

passa per dins del seu nucli urbà, per uns carrers on no hi ha ni voreres, els 

vehicles passen pel davant mateix de les cases i, fins i tot, hi ha algun revolt amb 

un traçat prou complicat. 

  

Les principals problemàtiques que es desprenen d‟aquest fet són: 

 

 - Gir molt tancat dins el poble que sovint comporta problemes de pas, 

sobretot als vehicles pesats, caravanes i autocaravanes. 

 - Trànsit per dins de la zona habitada, sobretot els mesos d‟estiu i caps de 

setmana, i que comporta molèsties als veïns així com problemes de seguretat 

viària i dificulta la mobilitat tant de vianants com de vehicles pel poble. 

 - Risc d‟atropellaments i poca seguretat dels vianants dins el poble, així 

com molèsties per fums i sorolls. 

 

Per això, es redacta un estudi de millora de l‟accés a la carretera de Sant Pere 

Pescador a Vilamacolum que no passi pel nucli urbà de Vilamacolum. D‟aquesta 

manera s‟evitarà que els vehicles que vulguin enllaçar la carretera de Sant Pere 

Pescador a Vilamacolum amb la C-31 en direcció Figueres o viceversa passin per 

dins el nucli urbà de Vilamacolum, facilitant la fluïdesa del trànsit per a fer aquest 

tram i millorant la seguretat de dins el poble.  
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI 

 

L‟àmbit de l‟Estudi queda delimitat entre el tram de la carretera C-31 pel pas per 

Vilacolum, on hi ha un nou enllaç elevat que ha dona accés tant a Vilacolum com a 

Vilamacolum per anar cap el poble i també cap a Sant Pere Pescador. El final s‟ha 

projectat sobre l‟actual carretera de Vilamacolum a Sant Pere Pescador a la sortida 

del primer poble, en el complicat revolt on es creua el rec Corredor, on s‟ha previst la 

rotonda final. Per tant el corredor s‟ha previst sempre pel sud del nucli urbà, allunyat 

de les zones d‟expansió urbanística del poble, en l‟espai comprés entre les zones 

habitades i el rec Corredor, aprofitant en el tram inicial  l‟actual camí vell de 

Figueres. 

El traçat seria a partir de la rotonda est projectada en el nou enllaç amb la C-31 i tot 

seguit va a trobar el corredor del camí Vell de Figueres que seguiria en tot el primer 

tram fins al PK 0+800 aproximadament, amb la construcció d‟una rotonda a l‟alçada 

de la carretera de Vilamacolum (PK 0+350 aproximadament). Pocs metres més 

endavant deixa el camí esmentat i pren direcció est passant en paral·lel i proper al 

nucli urbà de Vilamacolum i travessant una zona de camps de conreu. Continua en 

aquesta direcció fins trobar la carretera de Vilamacolum a Sant Pere on s‟ha 

projectat la rotonda final del projecte a on hi ha el complicat revolt actual 

(s‟eliminaria). Té una única zona d‟afecció del rec Corredor, al costat de la rotonda 

final, on es desvia pel costat d‟aquesta i comportant que es vegi creuat pel traçat de 

la nova carretera inicialment, i pel vial d‟accés a Vilamacolum 100 metres més 

endavant fins a retrobar-se amb la llera original 
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4. MARC LEGAL DE L’ESTUDI 

 

La normativa d‟aplicació que permet instrumentar la incorporació dels aspectes 

mediambientals en les decisions que s‟han de prendre a l‟hora de projectar, 

autoritzar i realitzar certes obres, queda recollida en la legislació següent: 

 - Ley 9/ 2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas del medio ambiente.  

 - Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 - Directiva del Consell de la C.E.E. del 27 de Juny de 1985, relativa a 

l‟avaluació de les conseqüències de determinats projectes privats i públics sobre el 

medi ambient (85/337/CEE) publicada en el “Journal” nº 175 del 5/7/85.  

 - Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.  Generalitat de Catalunya 

(DOGC 1807, 11/10/93). 

 - Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de 

setembre, de carreteres. 

 - Decret 114/1988, de 7 d‟abril, d‟avaluació d‟impacte ambiental, de la 

Generalitat de Catalunya 
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5. ANÀLISI DEL MEDI 

 

La zona d‟estudi afecta als termes municipals de Vilamacolum i de manera més 

puntual Torroella de Fluvià, a la comarca de l‟Alt Empordà. Concretament els 

municipis en estudi se situen a la plana al·luvial entre els rius Fluvià i Muga, en el 

sector immediat al litoral, aproximadament a uns 4 km de distància del mar. Es 

tracta d‟un terreny molt pla i fèrtil, totalment conreat, en bona part producte de la 

dessecació dels antics aiguamolls i estanyols que havien ocupat aquestes terres en 

el passat. 

El terme municipal de Vilamacolum té una extensió d‟uns 6 km
2
 i una població d‟uns 

328 habitants (padró 2010). Limita amb termes de Riumors i Castelló d‟Empúries al 

nord, amb Torroella de Fluvià al nord-oest, oest i sud-oest i amb Sant Pere Pescador 

per l‟est i el sud-est. En el nostre cas, el corredor de la zona en estudi passaria pel 

sud del nucli urbà en un tram comprés entre aquest i el rec del corredor un entorn 

dominat totalment per camps de conreu i creuant diversos camins com el camí vell 

de Figueres o camí del francès o el que va a l‟Armentera. 

El terme municipal de Torroella de Fluvià té una extensió de 16,8 km
2
 i una població 

d‟uns 686 habitants (padró 2010) repartits en els diferents nuclis de població que 

integren el municipi, com Torroella de Fluvià (capital del municipi), Sant Tomàs de 

Fluvià i Vilacolum, a més dels antics llocs i parròquies de Palol de Fluvià, la Guàrdia 

i Sant Martí de Canyà. La zona del municipi, inclosa dins l‟àrea d‟estudi, se situa al 

voltant de Vilacolum, un petit nucli de població formada per unes 15 masies 

agrupades a l‟entorn de l‟església, tot i que en l‟actualitat s‟hi estan construint 

habitatges nous com la urbanització situada al nord-oest. Vilamacolum es troba 

situat a uns 1200 m en direcció est de Vilacolum i de la C-31 i estan connectats a 

través d‟una petita carretera. 
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Geològicament l‟àmbit d‟estudi el podem emmarcar en la fossa tectònica de 

l‟Empordà, que s‟enfonsa progressivament de l‟oest cap a l‟est, i està reblerta de 

sediments plioquaternaris. En concret, el projecte es troba immers a la plana al·luvial 

o cubeta de Riumors, on hi trobem diverses zones properes incloses dins l‟Inventari 

d‟Espais d‟Interès Geològic, per una banda les regions costaneres corresponents als 

Aiguamolls de l‟Empordà, i d‟una altra situada a escassos metres a l‟oest de 

Vilacolum, les Traquites de Vilacolum, però totes elles externes a la zona 

d‟avaluació del present estudi.  

Des del punt de vista morfològic la plana al·luvial de l‟Alt Empordà mostra un relleu 

eminentment pla, sense relleus destacables. La zona nord-oest de l‟àrea d‟estudi, al 

nord de Vilacolum presenta cotes al voltant dels 7-8 m d‟alçària, i l‟extrem oposat, a 

l‟est, al sud de Vilamacolum presenta cotes d‟entre 4,5 i 5,5 m. Observem, per tant, 

un descens de les cotes en sentit mar (oest-est), que descriu, a la zona d‟estudi, un 

lleuger pendent. En el nostre cas, la zona del projecte té un relleu totalment planer 

sense cap accident geogràfic remarcable 

La constitució edàfica de l‟Alt Empordà presenta fonamentalment textures 

sorrenques llimoses, sobretot a les parts més altes, però també a les planes, 

principalment del material parental. Els sòls de l‟àrea d‟estudi presenten un caràcter 

bastant neutre o lleugerament àcid i textura de tipus argilós-sorrenc pels continguts 

moderats en argiles que presenten, sobretot en les zones més baixes i fons de vall 

on es poden acumular en més quantitat.  

L‟activitat biològica és alta i la matèria orgànica s‟incorpora de forma significativa a la 

fracció mineral, donant origen a horitzons superficials ben estructurats i profunds 

malgrat que amb l‟activitat agrícola són alterats i poc equilibrats. 

En quant a la hidrogeologia, a la zona d‟estudi trobem 2 nivells d‟aqüífers, un de 

superficial i un altre de més profund, tots dos inclosos en la Massa d‟Aigua 

Fluviodeltaica del Fluvià- Muga. La zona del projecte es troba inclosa en la regió 

afectada per un aqüífer protegit del Delta dels rius Fluvià i Muga, segons el DECRET 

328/1988 de l‟11 d‟octubre, pel qual s‟estableixen normes de protecció i addicionals 
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en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. Cal 

remarcar també, que tant el terme municipal de Vilamacolum com de Torroella de 

Fluvià estan  inclosos dins de les zones vulnerables per contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries, segons el Decret 238/1998. 

Hidrogràficament parlant, els municipis de Vilamacolum i Torroella de Fluvià 

pertanyen a la conca del riu Fluvià. No obstant, aquest queda a uns 2 km al sud de 

l‟àrea del projecte, així que el principal curs que s‟endinsa la zona d‟estudi és el rec 

Corredor. Es tracta d‟un petit curs fluvial artificial que recull aigües d‟escorrentia dels 

marges i camps de conreu i que només du aigua en èpoques de fortes pluges. Està 

totalment transformat i alterat i, a dia d‟avui, ja ha perdut la funció de canal per 

aportar aigua a les parcel·les de conreu que l‟envolten. 

Pel que fa a les zones potencialment inundables, trobem que una part de la zona en 

estudi es troba dins d‟aquest límit. Tots els terrenys situats a l‟est i al sud serien 

potencialment inundables, a més d‟algun punt de l‟extrem nord-oest, al costat del 

poble de Vilacolum. El fet que gran part de la zona d‟estudi sigui potencialment 

inundable es deu a dos factors: el fet que antigament el terreny havia estat ocupat 

per aiguamolls i estanys que van ser dessecats i al terreny tan pla que trobem. 

En general, el clima que caracteritza la comarca de l‟Alt Empordà i l‟àmbit del 

projecte és del tipus mediterrani, de transició entre els climes subtropicals secs i 

calorosos i els climes més frescos i humits propis de la zona temperada, que es 

caracteritza per un període àrid a l‟estiu, hiverns curts i poc freds i precipitacions 

irregulars. L‟àrea d‟estudi s‟englobaria a la regió més plana de la comarca, amb 

relleus d‟escassa altitud, i característiques climàtiques típicament mediterrànies, 

diferenciada de les regions més occidentals i septentrionals amb relleus més 

acusats i clima més fresc i humit. A causa de l‟acció termoreguladora del mar, la 

zona d‟estudi, molt propera a la costa, presenta temperatures força suaus, al 

voltant dels 14-15ºC, amb mitjanes anuals força elevades. Les precipitacions 

solen ser inferiors als 700 mm anuals. Pel que fa al ritme pluviomètric, a l‟entorn 

de Vilamacolum  es constata el patró característic del clima mediterrani (TPHE: 

tardor-primavera-hivern-estiu). 
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Segons la qualitat de l‟aire, els termes municipals afectats pel present projecte es 

classifiquen en la zona de qualitat de l‟aire: ZONA 9 (Empordà), una zona que en 

general té una bona dispersió de contaminants gràcies als vents i a les brises que 

bufen sovint i al relleu tant pla que hi ha. Així mateix, segons el Catàleg d‟Activitats 

Potencialment Contaminadores de l‟Atmosfera (CAPCA), al municipi de Torroella de 

Fluvià no hi ha cap activitat industrial potencialment contaminant, mentre que a la 

població de Vilamacolum n‟hi ha una del tipus B. En cap dels dos municipis en 

estudi hi trobem altres indústries que no figuren a la CAPCA per tant podem dir que 

el nombre d‟indústries és molt baix, pel que la contaminació atmosfèrica deguda a 

aquest factor també serà baixa i poc important. En general, doncs, hi ha una bona 

qualitat de l‟aire. 

Segons l‟anàlisi de soroll, ens trobem en un entorn especialment tranquil sobre tot 

quan ens allunyem de la C-31. Els principals elements de pressió acústica a la zona 

del projecte són el trànsit de vehicles per la carretera de Vilamacolum a la C-31 i a 

Sant Pere Pescador, així com els el bestiar de les granges i el pas d‟alguns vehicles 

per camins veïnals. No hi ha cap emissor sonor que domini i menys encara 

especialment molest en tot l‟entorn de projecte. Així doncs, els resultats obtinguts 

expressen, en general, nivells sonors baixos, els que esperem trobar en una zona 

agrícola amb absència d‟infraestructures de transport importants i activitats 

industrials. 

 

Pel que fa a la vegetació, tota l‟àrea d‟estudi consisteix en un mosaic de camps de 

conreu, tant de secà com de regadiu que han substituït la vegetació potencial de 

pràcticament tot el territori i només hi ha petites franges de vegetació arbòria als 

marges dels camps o seguint els recs o petits cursos fluvials amb peus de freixes i 

tamarius. Únicament a l‟entorn del rec Corredor podem trobar retalls comunitats 

vegetals de boscos i bosquines de llocs molt humits, i concretament l‟hàbitat 

d‟interès comunitari “Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent, tot i que en molts 

trams aquesta vegetació es troba molt degradada o, fins i tot, és inexistent. 
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No hi ha arbres monumentals o catalogats que quedin propers a la zona del 

projecte ni que es puguin veure afectats per la nova variant. 

 

La fauna ve molt determinada pels diferents hàbitats que es poden trobar en un 

territori. En l‟àmbit d‟estudi hi domina un hàbitat agrícola, majoritàriament de 

conreus herbacis, tant de secà com de regadiu, que poden canviar en funció de 

l‟època de l‟any, i on hi trobem intercalats camps amb plantacions de fruiters amb 

arbres no excessivament alts. Es tracta per tant d‟un hàbitat amb forta 

dependència de l‟activitat humana que condiciona la riquesa faunística de la zona, 

però que presenta un cert interès per la seva gran proximitat al Fluvià i als 

Aiguamolls de l‟Empordà.  

No hi ha grans connectors ecològics que creuin la zona en estudi i només 

destacar el rec Corredor com a corredor de pas de determinats animals tot i que 

no arriba a connectar totalment els Aiguamolls de l‟Empordà amb el Fluvià. 

La tipologia de paisatge dominant és agrícola, típic de la plana empordanesa on la 

presència de rius, com el Fluvià, ha configurat un terreny completament pla que 

l‟home ha aprofitat per a l‟agricultura i on ha establert petits pobles rurals dispersos 

per la plana i no molt allunyats uns dels altres, com és el cas de Vilamacolum i 

Vilacolum. 

1/ Paisatge agrícola: correspon al més extens de l‟entorn, dominant tota l‟àrea 

en estudi, i inclou els camps de conreu herbacis i les plantacions de fruiters. Està 

format per diversos tipus de cultius que trobem al llarg del projecte, ja siguin conreus 

herbacis o arbres fruiters, sobretot pomeres en els volts del Camp del Pla, prop de 

Les Portes, així com al sud de Vilamacolum, per sobre del Rec Corredor, al 

Bussinyol, i fins al Camp del Riu.  
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També s‟hi inclouen dins aquesta tipologia de paisatge les àrees ermes que són 

antics camps de conreu, actualment abandonats o en guaret que es troben 

intercalats amb els camps cultivats. És un paisatge prou interessant, sobretot per 

l‟amplitud del camp visual, propi de la plana agrícola de l‟Empordà, però sense 

presentar elements o característiques especialment remarcables. 

 

 2/ Paisatge urbà: correspon al paisatge humanitzat que trobem dins l‟àmbit 

d‟estudi i que correspondria als nuclis urbans de Vilacolum i Vilamacolum, així com 

l‟entorn de la carretera de La Bisbal a Figueres. Aquests s‟inclouen parcialment dins 

de l‟àrea afectada pel projecte. 

L‟àmbit del projecte no afecta cap zona d‟especial protecció  ja sigui Espai d‟interès 

comunitari (EIN) ni espai de la Xarxa Natura 2000 ni cap zona inclosa en l‟inventari 

de Zones Humides de Catalunya, tot i que cal tenir en compte la proximitat del Parc 

Natural dels Aiguamolls de l‟Empordà, a només 1,5 km, o l‟entorn del riu Fluvià, a 2 

km de l‟àrea del projecte, i que forma part  

Tampoc no hi trobem cap geòtop ni cap geozona, tot i que si que en trobem en 

espais pròxims, com la Geozona de les Llaunes, dins el parc Natural dels 

Aiguamolls de l‟Empordà, o el Geòtop de les Traquites de Vilamacolum, a només 

600 metres de la zona del projecte.  

L‟ús del sòl dominant és clarament agrícola, on els camps de conreu ocupen gran 

part del terreny i on la vegetació arbòria és pràcticament inexistent (reduïda a una 

franja que ressegueix el rec Corredor i algun arbre aïllat al peu del camí). D‟entre els 

cultius en destaquen els arbres de fruita dolça com les pomeres i en menor 

importància els presseguers, els conreus de regadiu com el blat de moro, i de secà 

sobre tot els cereals i els farratges com la userda. En general els camps de pomeres 

presenten una mecanització més important que la resta de conreus, amb una 

infraestructura per al rec, malles protectores, algunes finques tancades..., a més de 

tenir un valor econòmic més gran. Els diferents tipus de conreu es troben intercalats 
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entre ells, sense formar cap patró concret i en general en parcel·les de mida mes 

aviat petita. 

En el corredor seleccionat pel pas de la futura carretera, tots els terrenys que hi 

trobem corresponen a sòl qualificat com a no urbanitzable dins el planejament 

actualment vigent de Vilamacolum, tot i que cal diferenciar que, des del rec Corredor 

cap al nord estan catalogats com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola, mentre 

que els terrenys situats al sud del rec Corredor es classifiquen com a sòl no 

urbanitzable d‟especial valor agrícola. De sòl urbà o urbanitzable només en trobem 

dins el nucli de Vilacolum, situat a l‟extrem oest de l‟àrea d‟estudi i allunyat de la 

zona del projecte i a l‟entorn de Vilamacolum al nord del corredor seleccionat. Cal dir 

que actualment Vilamacolum està passant per una expansió urbanística important i 

que el creixement del poble en bona part ens dóna en el sector sud cap a on es 

projecta el corredor de pas de la futura variant. 

El municipi de Vilamacolum presenta una situació estratègica per les comunicacions 

de la comarca, ja que és punt de pas obligat per les comunicacions entre Figueres i 

el golf de Roses, i a nivell comarcal, entre la plana del Baix Empordà i el nord de la 

Costa Brava. A l‟estiu, la comarca rep la presència d‟un important volum de turistes, 

que generen una forta pressió sobre el territori i la xarxa viària, i en posen a prova la 

capacitat de càrrega i la bona articulació de la xarxa comarcal de carreteres.  

Concretament, l‟interès de la construcció de la futura variant de Vilamacolum, ve 

donat pel fet que un bon nombre de vehicles que venen de l‟autopista o de la 

nacional N-2 i que volen anar a la zona turística de Sant Pere Pescador passen per 

la C-31 i surten per la carretera de Vilamacolum i que passa per dins mateix dels 

carrers del poble amb la molèstia i perjudici que comporta a la gent de Vilamacolum. 

L‟accés més directe a Vilamacolum es dóna des de l‟actual C-31 d‟un surt, just al 

davant de Vilacolum,  la carretera que porta fins a Vilamacolum i Sant Pere 

Pescador. No hi  ha cap mes carretera important que doni accés al poble. 
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Cal destacar també el futur projecte de via verda que vindria des de Figueres fins a 

Sant Pere Pescador i que en aquest tram, a l‟entorn de Vilamacolum, en bona part 

aprofitaria el traçat del camí vell de Figueres. 

Pel que fa al risc d‟incendis de la zona, cap dels termes municipals afectats pel 

projecte consten en el llistat de municipis d‟alt risc d‟incendis del Decret 64/1995 

en el qual s‟estableixen les mesures de prevenció d‟incendis per a municipis d‟alt 

risc d‟incendis. També d‟acord amb el plànol de risc d‟incendis forestals de 

Catalunya a escala 1: 250.000,  elaborat per la Direcció General de Patrimoni 

Natural i Medi Físic, la zona de projecte està catalogada amb un risc d‟incendi 

MITJÀ i BAIX d‟incendis i això ve donat per la no presència de masses forestals. 

La zona de pas  del projecte té un índex de combustibilitat i d‟inflamabilitat valorat 

com a baix. 

El motor socioeconòmic de les poblacions afectades pel present projecte recau 

principalment en el sector agrari, seguit del sector serveis i finalment la indústria i de 

la construcció. En un entorn en què les possibilitats de desenvolupament econòmic 

queden reduïdes a l‟aprofitament de les terres, és habitual que la població resident 

realitzi moviments diaris cap a zones amb altres possibilitats laborals com Figueres 

o bé la franja costanera de l‟Empordà. Tot i així, els pobles propers a la costa com 

és aquest cas de Vilamacolum cada vegada agafa més pes per l‟economia 

municipal el sector serveis i sobre el turístic. 

El patrimoni arqueològic està format per cronologia de l‟època ibèrica com les restes 

deixades per l‟existència de diversos poblats, majoritàriament situats al sud de la 

comarca. A la zona d‟estudi hi trobem, d‟aquesta època (entre els s. V i I aC), la vila 

de Sant Tomàs de Fluvià, Torroella de Fluvià. També de l‟època romana se n‟han 

trobat restes en nombrosos indrets, entre els poblaments romans de Sant Tomàs de 

Fluvià i de Sant Martí de la Canya, Torroella de Fluvià en l‟àrea que ocupa aquest 

estudi, en general allunyats del corredor de pas del projecte. 
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El patrimoni arquitectònic correspon principalment a cases antigues amb elements 

dels segles XVI al XIX. Dins el terme municipal de Vilamacolum no hi ha masos ni 

cortals fora del nucli de població i a l‟entorn que tingui un  especial valor 

arquitectònic. No podem dir el mateix de l‟entorn de Vilacolum tot i que sense quedar 

propers a la zona del projecte.  
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6. SENSIBLITAT AMBIENTAL 

 

 

En funció de l‟anàlisi del medi físic que s‟ha portat a terme a la zona d‟estudi, s‟ha 

elaborat un plànol de sensibilitat ambiental amb la superposició de la informació dels 

diferents plànols temàtics (geologia, hidrologia, vegetació, usos del sòl, ordenació...), 

i la valoració que s‟ha donat per cada factor ambiental en funció de la sensibilitat del 

medi davant la possibilitat de portar a terme el projecte de millora de traçat d‟aquest 

tram de la carretera. 

 

Davant aquesta situació s‟ha definit com a: 

- Sensibilitat CRÍTICA, no s‟ha valorat cap zona amb aquest nivell de 

sensibilitat.  

- Sensibilitat ALTA, parcel·les de terreny urbanitzable i entorn de la 

depuradora. 

- Sensibilitat MITJANA, camps de plantacions de fruiters, granges i entorn del 

rec Corredor. 

- Sensibilitat BAIXA, zones agrícoles i ruderals, de baix interès botànic, 

paisatgístic o faunístic. 

- Sensibilitat MÍNIMA, parcel·la entre els camps de “Els Valentins” i 

“Bussinyols” actualment molt degradada i amb abocaments de runes i fustes. 
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6.1. CRITERIS MEDIOAMBIENTALS UTILITZATS EN L’ESTUDI 

D’ALTERNATIVES 

 

S‟ha fet una anàlisi exhaustiva dels principals impactes que pot comportar l‟execució 

de cadascuna de les alternatives proposades sobre l‟entorn físic, natural i social del 

territori que l‟envolta i s‟han definit, pel conjunt de l‟actuació, un seguit d‟accions 

correctores per tal d‟evitar, o si més no, reduir els impactes generats per les obres 

mirant d‟aconseguir un projecte més compatible pel seu entorn. 

Es farà una síntesi dels diferents impactes que teòricament es produiran sobre els 

factors ambientals. 

6.1.1. Edafologia 

El primer que destacarem serà la modificació de la capa superficial de terres 

vegetals que patirà una alteració notable durant les obres de construcció. Aquesta 

terra vegetal no es portarà a cap abocador, sinó que caldrà conservar-la en punts 

d‟acopi temporal fins a la seva utilització pel recobriment dels talussos i zones a 

enjardinar o afectades per l‟obra i que es portaran a terme en el tram final de les 

obres de construcció de la carretera. 

Un dels impactes més significatius es dóna per la compactació del sòl pel moviment 

de la maquinaria i els vehicles de l‟obra. L‟impacte serà més significatiu en els trams 

en què el traçat no aprofita els camins o carreteres ja existents, l‟actual camí Vell de 

Figueres o altres camins que envolten els diferents camps i s‟endinsa en zones de 

sòl pròpiament agrícola. Aquest impacte es correspon a un impacte reversible, ja 

que caldrà portar a terme mesures correctores de descompactació del terreny una 

vegada finalitzada l‟obra per poder recuperar-lo. Per aquest motiu es valora 

l‟impacte com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues alternatives, sense poder 

establir diferències significatives entre elles. 
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Finalment, el risc de contaminació del sòl durant les obres no és especialment 

elevat, ja que la magnitud dels treballs a realitzar tampoc ho són, però no obstant 

caldrà prendre les mesures correctores corresponents per minimitzar aquest risc. 

D‟altra banda, la manipulació de substàncies contaminants fa que puguin arribar al 

sòl accidentalment i provocar una contaminació edàfica que pot suposar una 

contaminació de les aigües subterrànies. També en aquest cas valorem l‟impacte 

com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues alternatives. 

 

6.1.2. Intercepció cursos fluvials i bens culturals 

A la zona d‟estudi ens trobem sobre un aqüífer superficial de manera que cal 

considerar el risc d‟afectació directa d‟aquest. Aquest risc serà major en els treballs 

de drenatge de la llera del rec Corredor. Com que l‟alternativa 2 atravessaria el rec 

del corredor tindria més afectació. Per tant es valora el risc d‟afectació directa de les 

aigües subterrànies com a COMPATIBLE-MODERAT per a l‟alternativa 1, i com a 

MODERAT per a l‟alternativa 2. 

Els canvis que la nova infraestructura pugui ocasionar sobre la permeabilitat del 

terreny es considera que són poc significatius. Tot i que la plataforma de la carretera 

comportarà la impermeabilització al llarg de tota la traça, en tractar-se d‟una via de 

poca longitud (cap de les dues alternatives supera els 2 km de llargada), es valora 

l‟impacte sobre la permeabilitat del terreny com a COMPATIBLE-MODERAT per a 

les dues alternatives. 

En general, el risc de contaminació és major en aquells punts en què es preveu una 

major magnitud dels treballs a emprendre, com són les obres de desviació del rec 

Corredor i construcció de la rotonda final del projecte amb la conseqüent desviació 

de la llera del rec. Aquests punts amb major risc de contaminació són compartits per 

les dues alternatives.  

Cap de les dues alternatives comporta canvis importants sobre les aigües 

superficials de la zona d‟estudi, ja que el principal curs d‟aigua és un petit rec (rec 
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Corredor) que recull les aigües d‟escorrentia i que està sec bona part de l‟any. No 

obstant l‟alternativa 1 preveu un únic punt d‟afectació del rec mentre que l‟alternativa 

2 preveu una afectació de la llera del rec en dos punts. Per aquest motiu es valora 

l‟impacte d‟afectació directa del rec com a COMPATIBLE-MODERAT per a 

l‟alternativa 1, i com a MODERAT per a l‟alternativa 2. 

Tot i que hi ha un major risc de contaminació de les aigües durant les obres que es 

realitzin sobre la llera del rec, es considera que si es prenen les mesures correctores 

adequades no hi ha d‟haver diferències significatives entre les dues alternatives. El 

risc de contaminació del rec serà major en el cas de realitzar-se les obres en època 

de pluja, ja que si s‟aprofiten les èpoques en què el rec va sec, serà més senzill 

prendre mesures correctores per evitar una futura contaminació de les aigües. Per 

aquest motiu es valora l‟impacte com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues 

alternatives. 

D‟altra banda els canvis sobre les aigües d‟escorrentia també es preveuen poc 

importants, ja que els talussos que es projecten són de poques dimensions i en un 

terreny pràcticament pla on s‟impermeabilitzarà únicament els aproximadament 2 

km de la zona d‟ocupació de la nova carretera i per tant es valora l‟impacte com a 

COMPATIBLE per a les dues alternatives proposades. 

En quant al risc d‟inundacions, la lleugera elevació sobre el terreny de la nova 

carretera comporta que se superi la cota d‟inundació per un període de retorn de 

500 anys i per tant hi haurà una lleugera millora en el cas de les dues alternatives 

proposades, i l‟impacte es valora com a POSITIU. 

En tot l‟àmbit del projecte no es preveu que es puguin afectar elements del patrimoni 

arquitectònic i arqueològic en cap de les dues alternatives proposades, de manera 

que l‟impacte previst es valora com a COMPATIBLE per les dues alternatives.  

Esmentar l‟existència d‟un projecte d‟obertura d‟una via verda que resseguiria el 

camí vell de Figueres i, per tant, part de la variant objecte del present estudi per 

l‟esquerra, però sense cap vinculació amb el projecte. 
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6.1.3. Qualitat de l’aire 

 

En general, la zona del projecte és un indret amb una qualitat de l‟aire força bona, 

ja que es tracta d‟una zona essencialment agrícola, amb un relleu planer on bufa 

sovint la tramuntana que ajuda a dispersar els contaminants, i on no hi ha 

indústries potencialment contaminants. 

 

En la fase de construcció hi podria haver una certa pèrdua de la qualitat de l‟aire, 

sobretot per la generació de pols durant els moviments de terres i el pas de la 

maquinària. A més cal tenir en compte que en la zona del projecte trobem 

plantacions de fruiters, molt sensibles a la contaminació per pols. 

 

En fase d‟explotació no es preveu que el trànsit de vehicles sigui elevat, així com 

el pas de vehicles es donarà en una zona molt oberta i amb molt bona dispersió 

de contaminants, de manera que les emissions dels vehicles no suposaran un 

increment significatiu de la contaminació de l‟aire. En canvi, sí que l‟eliminació del 

pas de vehicles per dins el nucli urbà de Vilamacolum millorarà la qualitat de l‟aire 

dins el poble.  

 

És molt improbable que les actuacions previstes puguin donar lloc a variacions 

microclimàtiques a causa de les obres o l‟entrada en funcionament de la carretera. 

En referència a l‟increment de la contaminació lumínica, la nova carretera obrirà 

una nova zona de pas entre camps de conreus, en una zona no il·luminada, però 

que l‟únic increment de contaminació lumínica vindrà donada per la mateixa llum 

dels vehicles que hi transitin de nit. 

 

Així, tot i que durant la fase de construcció l‟impacte sobre la qualitat de l‟aire pot 

ser lleugerament negatiu, en fase d‟explotació pot comportar una millora dins el 

nucli urbà de Vilamacolum, de manera que valorem l‟impacte del conjunt de 

l‟actuació com a COMPATIBLE per a les dues alternatives. 
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6.1.4. Soroll 

 

Per a totes les alternatives, l‟impacte que es pot generar sobre l‟increment de 

pressió acústica pot ser mitjanament significatiu en fase d‟obres pel moviment de 

maquinària i vehicles pesats, el que comportarà controlar horaris i que les màquines 

compleixin amb la normativa vigent pel que fa a soroll, però cal tenir present que les 

zones habitades properes són molt poques. Les zones més sensibles a aquests 

impactes en aquest cas són les zones habitades, per tant serà mes important en la 

proposta 1. 

Pel que fa referència a l‟impacte en fase d‟explotació i les molèsties a les zones 

habitades properes, no hi ha diferències especialment significatives en les dues 

alternatives, i en cap cas els increments de soroll superaran els límits legals. Per 

contra, la nova infraestructura eliminarà bona part del trànsit per dins el poble de 

Vilamacolum, de manera que en aquest cas un major nombre de potencials 

receptors veuran disminuïda la pressió acústica des dels seus habitatges. Per tot 

això es valora l‟impacte acústic com a COMPATIBLE per a les dues alternatives, i 

fins i tot es podria considerar POSITIU durant la fase d‟explotació per l‟eliminació de 

bona part del trànsit de dins el nucli urbà de Vilamacolum. 

 

6.1.5. Vegetació 

Les dues traces transcorren per un territori eminentment agrícola i on no hi trobem 

masses de vegetació ben desenvolupada. La vegetació de ribera associada al rec 

Corredor és la vegetació més interessant de la zona, tot i que en molts trams es 

troba força degradada.  

Així, es valora l‟impacte sobre la pèrdua de vegetació i sobre l‟afectació de la 

vegetació de ribera com a COMPATIBLE per a l‟alternativa 1, ja que pràcticament 

no afecta la vegetació de ribera i únicament es veuen afectats per aquesta 
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alternativa alguns peus arboris dels marges dels camps, com freixes i tamarius, i 

vegetació ruderal dels marges dels camins. 

En canvi, l‟alternativa 2 es valora com a COMPATIBLE-MODERAT, pel fet que té 

una major afectació a la vegetació associada al rec Corredor. També s‟afecten 

alguns peus arboris i vegetació ruderal dels marges dels camins. 

 

No es té constància de la presència de cap espècie vegetal que gaudeixi d‟un 

nivell de protecció específic ni tampoc de cap arbre singular o catalogat, que 

presenti unes dimensions considerables o que gaudeixi d‟una protecció específica 

en tot aquest l‟àmbit del projecte i per tant l‟impacte sobre aquests es valora com 

a COMPATIBLE en les dues opcions de traçat analitzades. 

 

6.1.6. Fauna 

Generalment l‟afectació sobre la fauna va molt lligada a l‟impacte produït sobre la 

vegetació. En aquest cas, però, la vegetació és molt escassa en tota l‟àrea d‟estudi, 

de manera que els principals impactes es donaran per afectació a corredors 

biològics i possibles modificacions en la permeabilitat del territori. Sota aquesta 

premissa, es considera que l‟alternativa 2 suposa un impacte més important sobre la 

fauna present, ja que hi ha una major afectació al principal corredor biològic, el rec 

Corredor.  

En referència als previsibles impactes sobre els corredors biològics, els principals 

punts a tenir en compte són els punts on la traça intercepta el rec Corredor, el 

principal connector biològic de la zona. L‟alternativa 1 afecta aquest rec per un únic 

punt i es valora el seu impacte com a COMPATIBLE-MODERAT, mentre que 

l‟alternativa 2 ho fa per dos punts diferents, per la qual cosa té un impacte 

lleugerament superior sobre el principal corredor biològic, i es valora el seu impacte 

com a MODERAT.  
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Cal tenir en compte l‟efecte barrera que suposa la creació d‟una nova estructura en 

una zona fins ara no ocupada. Aquest efecte és lleugerament més acusat en 

l‟alternativa 2, ja que bona part del traçat transcorre molt propera al rec Corredor, 

situant-se al límit entre hàbitats, però les diferències entre les dues alternatives són 

molt poc significatives en aquest cas, i per aquest motiu s‟han valorat totes dues 

amb un impacte COMPATIBLE-MODERAT. 

Pel que fa la reducció de la població animal, serà inevitable que pugui haver-hi un 

increment dels atropellaments una vegada la infraestructura entri en funcionament, o 

un allunyament de la fauna pel pas de vehicles, sorolls més importants, presència de 

llums... No obstant no hi haurà una pèrdua important d‟hàbitat ni s‟afecta una zona 

especialment sensible per la fauna, de manera que en general es valora l‟impacte 

com a COMPATIBLE per a les dues alternatives.  

6.1.7. Paisatge 

La nova traça s‟emplaça sobre un terreny de nova ocupació, on hi trobem 

bàsicament camps de conreu i creuat per un rec (rec Corredor) poc cuidat i amb 

abocament d‟escombraries.  

La construcció d‟aquesta via suposarà l‟aparició d‟un nou element artificial en el 

paisatge i que no suposarà un impacte especialment important, ja que no es 

projecten grans talussos ni grans actuacions sobre el relleu. L‟impacte visual és, 

doncs, poc rellevant, i es valora com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues 

alternatives pel fet que la carretera transcorrerà pràcticament a nivell de terra per un 

terreny molt planer. 

En general, el paisatge de la zona d‟estudi és poc divers i gairebé només se‟n 

diferencien els elements paisatgístics dels camps de conreu i zones urbanes, amb 

un entramat de camins rurals i el pas del rec Corredor que creu la zona d‟oest a est. 

Es valora l‟impacte sobre la qualitat del paisatge com a COMPATIBLE-MODERAT. 

No obstant, per minimitzar l‟impacte sobre la qualitat del paisatge, sobretot de nord a 

sud, s‟ha procurat aprofitar els camins existents per al pas de la traça. 
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L‟impacte sobre la recuperació de l‟entorn i capacitat d‟absorbir canvis en la zona del 

projecte també es valora com a COMPATIBLE-MODERAT pel fet que està molt 

relacionat amb l‟impacte sobre la qualitat paisatgística, que considerem que no és 

especialment alta en tractar-se d‟una zona molt influenciada per l‟activitat humana. 

Cal comentar que en aquest cas la alternativa 1 al estar més aprop del poble 

provocaria un impacte visual major que l‟alternativa 2. 

6.1.8. Espais naturals protegits 

Tota la zona en estudi i el seu entorn es troba allunyada de qualsevol figura de 

protecció com pot ser els límits de la  Xarxa Natura 2.000, o qualsevol Espai 

d‟Interès Natural (PEIN)  

Els espais protegits més propers a la zona d‟estudi són: 

- Els Aiguamolls de l‟Empordà (Parc Natural, EIN i Xarxa Natura 2000), que es 

troba a uns 1.200 m en direcció sud-est de la zona d‟estudi i a uns 1.900 m en 

direcció nord. 

- El riu Fluvià (Xarxa Natura 2000 i LIC), que se situa a uns 1.000 m en direcció 

sud de l‟àrea d‟estudi. 

El projecte no afecta cap d‟aquests espais, de manera que es valora l‟impacte sobre 

aquests com a COMPATIBLE per a les dues alternatives proposades. 

6.1.9. Ocupació de terrenys 

 

En global, hi haurà un canvi d‟usos del sòl relativament poc important, ja que la 

nova infraestructura és força curta i en un tram aprofita força el traçat de l‟actual 

camí Vell de Figueres. No obstant alguns terrenys passaran a formar part de sòl 

d‟infraestructures i per tant deixaran de tenir un ús agrícola.  
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Pel que fa a l‟afectació de camps de conreu, les dues alternatives tenen una 

afectació força similar, tot i que es valora pitjor l‟alternativa 2 pel fet d‟afectar 

major nombre de plantacions de fruiters i les corresponents instal·lacions de reg 

que l‟alternativa 1. També en l‟alternativa 2 la fragmentació de parcel·les deixa un 

major nombre de superfície agrícola aïllada al costat de la carretera i que deixarà 

de ser aprofitable. Així es valoren els impactes sobre aquests factors com a 

COMPATIBLE-MODERAT per a l‟alternativa 1, com a MODERAT per a 

l‟alternativa 2. 

 

En referència a l‟afectació als diferents camins rurals, en les dues alternatives es 

preveu mantenir la continuïtat d‟aquests amb encreuaments a nivell. La major 

afectació es donarà sobre el camí Vell de Figueres que s‟utilitza en un tram per al 

pas de la futura Variant de Vilamacolum però també en aquest cas s‟ha mantingut 

la continuïtat d‟aquest. Es valora l‟impacte com a COMPATIBLE-MODERAT per a 

les dues alternatives. 

 

L‟afectació sobre el planejament urbanístic és poc significatiu, ja que les dues 

alternatives transcorren sobre sòl no urbanitzable de protecció agrícola i creuen 

en diversos punts el sistema viari i hidrogràfic de manera que per a les dues 

alternatives es valora l‟impacte com a COMPATIBLE. 

 

Cap de les dues alternatives afecta directament cap habitatge ni construcció, tot i 

que sí que la nova infraestructura passa a prop d‟algunes construccions 

disperses, principalment granges.  

 

6.1.10. Infraestructures i vies de comunicació 

 

La variant de Vilamacolum que es projecta unirà la carretera C-31 amb la 

carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum. Les afectacions a les vies 
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principals vies de comunicació es donen de la mateixa manera en totes dues 

alternatives. Són les següents: 

 

-  Inici del projecte: connexió amb els nous enllaços previstos en la connexió 

de la C-31.  

-  Connexió amb la carretera actual a Vilamacolum amb un enllaç en rotonda. 

-  Rotonda final: sobre la carretera a Sant Pere Pescador 

 

L‟afectació sobre les vies de comunicació es valora com a COMPATIBLE-

MODERAT per a les dues alternatives. 

També es veuen afectats diferents camins rurals. En el tram compartit per les dues 

alternatives es donarà accés del camí Vell de Figueres a la futura variant, i es 

mantindrà una cruïlla per al camí d‟accés a Vilamacolum pel Mas Rovira (esquerra) i 

un altre camí per accedir a diversos camps per la dreta). En el punt on el traçat es 

desvia cap a l‟est es dóna continuïtat al camí vell de Figueres. En l‟alternativa 1 

s‟afecta el camí del Camp de la Figuera (esquerra) i d‟accés a una granja (dreta). En 

l‟alternativa 2 s‟afecta el camí de l‟Armentera (sud) i el Camp de la Figuera (nord). 

Tots els camins afectats mantindran la seva continuïtat, per la qual cosa es valora 

l‟impacte sobre aquests com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues opcions. 

Tampoc hi ha diferències significatives entre les dues alternatives proposades en 

quant a funcionalitat, ja que les dues donen el mateix servei i comparteixen tant el 

punt inicial i el final. Es valora aquest impacte com a POSITIU per a les dues 

alternatives No obstant es projecta una obra important per absorbir un volum de 

trànsit no massa gran, i mes si pensem que aquesta nova carretera tindrà una funció 

molt similar a la GIV-6216 en el tram de Torroella de Fluvià a Sant Pere Pescador. 

6.1.11. Risc d’incendis forestals 

Ni el municipi de Vilamacolum ni tampoc Torroella de Fluvià tenen la classificació de 

municipi d‟alt risc d‟incendis, segons el Decret 64/1995, en el qual s‟estableixen 

mesures de prevenció d‟incendis forestals. Segons el plànol de risc d‟incendis 
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forestals de Catalunya elaborat per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi 

Físic, la zona situada a l‟entorn del projecte, correspon a una àrea catalogada amb 

un risc BAIX a la zona de Vilamacolum, que ocupa la major part del territori afectat 

per la nova carretera.  

Tot i que la construcció d‟una nova infraestructura en una zona de nova ocupació 

sempre comporta un increment del risc d‟incendis pel pas de vehicles i augment de 

la presència humana, en aquest cas el risc d‟incendis és molt baix principalment per 

l‟absència de masses forestals a la zona del projecte i per tant es valora l‟impacte 

com a COMPATIBLE. 

6.1.12. Residus 

El present projecte no presenta un especial risc de generació de residus, ja que es 

tracta d‟una obra de poca envergadura i sense grans actuacions. No obstant cal 

tenir en compte el fet que ens trobem en una àrea ben conservada i que encara 

conserva bons valors naturals. Caldrà prendre totes les mesures necessàries per a 

la reducció i reciclatge dels residus generats durant la fase d‟obres. No s‟han pogut 

establir diferències significatives entre les dues alternatives per a aquest factor, de 

manera que es valoren totes dues amb un impacte COMPATIBLE-MODERAT. 
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7. MESURES CORRECTORES A PORTAR A TERME 

 

7.1. Mesures específiques sobre la geologia i els sòls: 

 

Tots els talussos projectats, tant en desmunt com en terraplè,  hauran de ser amb 

pendent 3H:2V per facilitar la seva integració paisatgística posterior.  

Per assegurar la bona viabilitat dels treballs d‟hidrosembra i revegetació sobre els 

talussos amb pendent 3H:2V, ja sigui en desmunt o terraplè, s‟hi aportarà un mínim 

de 30 cm de gruix de terra vegetal a ser possible procedent de la pròpia obra, 

s‟hidrosembrarà i es portaran a terme diverses plantacions. Per minimitzar el risc 

d‟erosió, la hidrosembra dels talussos i de les zones planeres s‟ha de realitzar 

immediatament després de l‟estesa de les terres vegetals. 

 

Totes les terres procedents de préstec que siguin necessàries aportar a l‟obra 

procediran de zones properes a l‟àrea d‟estudi que presentin una litologia apta per 

a terraplens, sobre tot aprofitant les terres procedents dels desmunts de la 

mateixa obra o si foren de préstec de fora de l‟obra seran d‟explotacions 

extractives legalitzades properes a l‟obra. S‟evitarà l'obertura de noves zones de 

préstec o obtenir-les d‟antigues activitats extractives en restaurades. La terra 

vegetal de tota la superfície d‟ocupació es recuperarà mitjançant la seva retirada i 

el seu convenient abassegament per una posterior reutilització en la mateixa obra. 
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7.2. Mesures correctores sobre la hidrogeologia 

 

Caldrà controlar les obres de fonamentació i activitats auxiliars de les estructures per 

tal que no afectin a cap aqüífer ni provoquin cap efecte pantalla de retenció de les 

aigües subterrànies especialment en tot l‟entorn del rec Corredor. 

Cal tenir la planta de treball en zones allunyades dels terrenys més permeables per 

evitar els riscos de contaminació de les aigües subterrànies i si és possible, fora dels 

trams situats sobre els aqüífers, especialment l‟entorn dels cursos d‟aigua.  

En cas de contaminació del sòl per alguna activitat de l‟obra es procedirà a la 

retirada de les mateixes i es portaran al gestor corresponen per ser tractades. El 

protocol de retirada s‟ajustarà a la normativa vigent. 

 

7.3. Mesures correctores sobre la hidrologia 

 

Caldrà restituir correctament les xarxes de drenatge en finalitzar l'obra per tal d‟evitar 

problemes d‟escorrentia i garantir la seva conducció cap als desguassos existents. 

Restaurar de manera adequada la modificació de la llera del rec Corredor que es vol 

portar a terme. Sempre caldrà donar continuïtat a les aigües i no es podrà tallar per 

les obres el curs del rec. 

No es podrà utilitzar els llocs propers a les lleres dels torrents com a zones de 

dipòsits temporals de terres, abocadors de productes o substàncies químiques, 

zones de parc de treball ni zones de pàrquing de maquinària. S‟haurà de mantenir 

una distància mínima de 150m de qualsevol curs d‟aigua. 
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Per tal d‟evitar possibles inundacions dels camps de cultiu, es canalitzaran els punts 

d„abocament de drenatge de la via adequadament. 

 

7.4. Mesures correctores de la qualitat de l’aire 

 

En general, per evitar la generació i propagació de la pols o evitar la pol·lució pel 

fum dels vehicles, es poden prendre diferents mesures: 

 

 - Regar sovint i mantenir permanentment humides les superfícies on es 

facin demolicions, moviments de terres així com totes les zones de pas de 

vehicles, al mateix temps que s‟obligarà a circular per pistes i camins de l‟obra a 

una velocitat reduïda. 

 

 - Recobrir amb lones les caixes dels camions que transportin materials i 

terres que puguin generar pols. 

 

 - Vigilar el reglatge dels motors de la maquinària utilitzada en l‟obra amb 

l‟objectiu que les emissions de fum siguin correctes. Tots els vehicles hauran 

d‟haver passat la corresponent ITV. 

 

7.5. Mesures correctores específiques de la vegetació 

 

Prèviament a l‟inici de l‟actuació és fonamental delimitar d'una manera clara i 

duradora els límits de la traça (límit d‟ocupació no d‟expropiació) amb un 

abalisament per no donar lloc a una ocupació exagerada del terreny. 
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Exigir a les empreses constructores les màximes precaucions en tots els treballs a 

realitzar, especialment a les zones a on el medi natural sigui més sensible, sobretot 

a les proximitats dels cursos fluvials i zones forestals, especialment els hàbitats 

protegits que hi ha a l‟entorn del projecte. 

L‟aparició de noves superfícies relacionades amb la construcció de la carretera com 

ara enllaços, rotondes i petits marges hauran de ser objecte d‟una revegetació 

consistent en estesa de terra vegetal, hidrosembra i plantació d‟espècies arbòries i 

arbustives. Aquestes reforestacions es portaran a terme, sempre que sigui possible, 

amb espècies autòctones pròpies de la zona  

Per fer viables les possibilitats d‟implantació de les àrees alterades, així com els 

objectius fixats per a la seva recuperació, l‟èxit es fonamenta amb una bona selecció 

de les espècies i de manera molt especial en el manteniment posterior de les 

plantacions durant un període mínim de 2 anys. 

 

7.6. Mesures correctores específiques sobre la fauna 

 

Per evitar l‟alteració d‟hàbitats i llocs on la presència de fauna és més evident, 

especialment a les zones de pas dels animals, la mesura preventiva fonamental 

consisteix en no modificar o alterar els llocs de pas o si fóra possible millorar-los ja 

sigui ampliant-los o portant a terme actuacions per facilitar el pas dels animals pels 

mateixos.  

Com que el rec Corredor és un connector ecològic, on aquest creui la carretera 

s‟haurà d‟adequar la mateixa com a pas de gran fauna, amb unes dimensions 

mínimes de 2x3 m.  
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Col·locar escalons laterals per facilitar el pas de la fauna, així com un la plantació de 

vegetació filtrant a l‟entorn dels passos de fauna per ajudar a conduir l‟animal cap el 

mateix. En els passos de fauna es construirà un calaix en un extrem que pugui ser 

utilitzat com a pas pels animals. 

 

7.7. Mesures correctores de restauració paisatgística 

 

La mesura correctora per excel·lència en la recuperació de l‟impacte causat sobre 

els elements paisatgístics és la revegetació, tot i que l‟èxit de la mateixa no es pot 

concebre si no va acompanyada del manteniment d‟un substrat edàfic similar a 

l‟existent abans de la realització de les obres. Per tant, una de les principals mesures 

que s‟hauran de prendre, cronològicament anterior a la vegetació, serà el correcte 

ús i recuperació del sòl vegetal. 

 

És important la integració del nou traçat en l‟ambient de la zona per la recuperació 

de la vegetació que hi havia abans de la construcció, tot i que resulti complicat 

davant les característiques de l‟entorn. Això es portarà a terme sota els conceptes 

següents: 

 

- Aportar terres vegetals ben tractades sobre els desmunts i terraplens per 

ajudar a la implantació de les hidrosembres i plantacions amb una espessor 

mínima de 30 cm. 

- No deixar marges, terraplens, desmunts... desprotegits i nets de vegetació, ja 

que l‟erosió i la pèrdua de terres podria ser molt important. 

- Tota la revegetació es farà amb plantes autòctones iguals o complementàries 

a les existents actualment, però sempre buscant reproduir la vegetació 

potencial de la zona. 
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- Les zones destinades a acollir el parc de maquinària, les instal·lacions 

auxiliars i els accessos provisionals també hauran de ser objecte d‟una 

restauració adaptada a les condicions prèvies a l‟execució de les obres.  

- Dissenyar els terraplens que tinguin els pendents suaus, sempre amb 

pendent del tipus 3H:2V, per disminuir l‟efecte barrera i l‟impacte visual, 

disminuir l‟erosió així com facilitar la reforestació per la seva posterior 

integració progressiva a l‟entorn futur. 

- Les noves superfícies relacionades amb la construcció de la carretera com 

ara rotondes i petits marges hauran de ser objecte d‟una revegetació 

consistent en estesa de terra vegetal, hidrosembra i plantació d‟espècies 

arbòries i arbustives. 

 

Tota la revegetació es farà amb plantes autòctones iguals o complementàries a les 

existents actualment, però sempre buscant reproduir la vegetació potencial de la 

zona. 

 

Pel que fa la hidrosembra, serà d‟aplicació en totes aquelles superfícies que restin 

lliures amb independència d‟altres tipus de revegetacions previstes, amb el doble 

objectiu d‟afavorir la integració paisatgística i d‟evitar l‟acceleració dels processos 

erosius que es produeixen per naturalesa.  

Les zones on caldrà portar a terme les plantacions d‟arbres i arbust serien: 

a/ Talussos d‟alçada inferior a 3 m. (només hidrosembra). 

b/ Zones planeres. 

c/ Entorn del rec Corredor. 

d/ Zones d‟afectació directa del rec Corredor. 

e/ Enjardinament de rotondes. 

f/ Apantallements visuals. 
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7.8. Mesures correctores específiques sobre els usos del sòl 

 

Caldrà procurar dur a terme els treballs just després de l‟època de collita del cereal i 

previ a la sembra del següent any, i en el cas dels fruiters després de portar a terme 

la collita. D‟aquesta manera es pretén evitar la malmesa de la collita. 

 

7.9. Mesures correctores específiques sobre les 

infraestructures. 

 

En general, cal portar a terme la construcció de manera ben planificada buscant 

afectar el menys possible a totes les zones habitades de l‟entorn i no deixar 

accessos o serveis tallats més que el temps mínim possible. 

 

- Regular el trànsit de la C-31, la carretera de Vilamacolum i la de Sant Pere 

Pescador a Vilamacolum, així com dels diversos camins tallats/modificats 

durant les obres, per tal de no crear problemes de trànsit.  

- En cas de provocar una afectació directa sobre una via de manera que 

quedi interrompuda temporalment, buscar alternatives de pas per tal  que 

cap habitatge quedi sense accés 

- Caldrà senyalitzar adequadament la zona d‟obres i els possibles 

desviaments per evitar risc d‟accidents, problemes als veïns afectats. 

- Preveure la reposició de totes les carreteres, camins i accessos a finques 

afectats per la nova variant, mitjançant una sèrie d‟enllaços i camins que 

garanteixin la connectivitat. 

- Restituir els serveis afectats per les obres 

- Presentació d‟un pla de camins i accessos de l‟obra 
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7.10. Mesures correctores específiques sobre la prevenció 

d’incendis 

 

Tenir en compte les mesures establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel 

qual s‟estableixen mesures de prevenció d‟incendis forestals i complir la normativa 

establerta en el Decret 130/1998 de 12 de maig, pel que s‟estableixen mesures de 

prevenció d‟incendis forestals en les àrees d‟influència de carreteres, en fase 

d‟explotació.  

Les plantacions i revegetacions espècies vegetals a ser possible es faran amb 

espècies de baix grau d‟inflamabilitat i evitant que es doni una continuïtat de 

materials combustibles. 

Establiment d‟una zona de seguretat que tindrà una amplada mínima d‟1 m des del 

límit exterior de la calçada. Les plantacions d‟arbres començaran sempre a una 

distància mínima a de 3 metres del peu de la carretera. 

 

7.11. Mesures específiques sobre el patrimoni arqueològic 

 

Realitzar un seguiment arqueològic dels moviments de terres per preservar la 

possible destrucció, sense documentació prèvia, dels jaciments que es puguin 

trobar. 

Portar a terme cates de prospecció arqueològica, prèviament als moviments de 

terra, a les zones d‟expectatives arqueològiques si realment hi són. 
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7.12. Altres mesures correctores 

 

7.12.1. Senyalització i abalisament 

 

L‟abalisament sempre caldrà fer-lo abans de l‟inici de la desbrossada i serà 

imprescindible marcar el límit d‟ocupació (no el d‟expropiació) per evitar l‟afectació 

no necessària en les zones més sensibles com serien tot l‟entorn forestal, l‟entorn 

dels cursos fluvials i les zones destinades a instal·lacions auxiliars, per tal de poder 

respectar part de la vegetació existent.  

Les senyalitzacions seran amb estaques de fusta o de ferro unides entre si, per la 

cinta plàstica o millor encara de cinta taronja i de forma clarament visibles. Serà 

important verificar l‟estat de l‟abalisament i senyalització mitjançant controls 

periòdics al llarg de tot el desenvolupament de les obres, comprovar la seva correcta 

funcionalitat i si cal, es canviarà la seva localització o se substituiran els trams 

trencats. 

En quant a senyalització, caldrà senyalar específicament amb cartells els abocadors 

de terres actius de la zona, les àrees d‟acopi de terres vegetals, els indrets on es 

guarden els residus indicant els contenidors de cada tipus, el punt de canvi d‟oli dels 

vehicles, la zona de neteja dels mateixos, els punts de neteja de les canaletes de les 

cubes de formigó, ...  

7.12.2. Gestió de residus 

 

- Gestionar els residus a través de transportistes i gestors autoritzats. 

- Impermeabilitzar el sòl en les àrees destinades a operacions o activitats 

potencialment contaminants. 
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- Ubicar bidons tapats per a la recollida de l‟oli usat, en la zona del parc de 

maquinària. 

- Delimitar i marcar zones concretes per abocar-hi les restes de les cubes de formigó 

sobrant i neteja de les canaletes i cubes de formigó. 

- Impermeabilitzar, cobrir i ubicar en un cubetó de seguretat la zona de magatzem 

de productes especials, evitant així possibles infiltracions al terreny. 

- Portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats durant els 

temps que duri la construcció de la via i eliminar qualsevol tipus d‟abocament 

incontrolat. 

- Disposar d‟una zona on tenir perfectament delimitats els contenidors de matèries 

perilloses i substàncies específiques de l‟obra (hauran d‟estar separats del terra i 

sota cobert i tancat en recipients hermètics). 

- Les restes de formigó i asfalt, en tractar-se de residus inerts es podran portar a 

l‟abocador de terres sempre i quan estiguin correctament triturats. 

- Les restes vegetals procedents de la tala i de la desbrossada també caldrà tractar-

les segons la normativa vigent, retirant-les de la proximitat de l‟obra tan aviat com es 

generin i portar-les a l‟abocador específic o que els propietaris dels terrenys o el 

propi constructor es vulgui fer càrrec dels mateixos per utilitzar-los com a llenya. Una 

bona solució seria triturar-los a una mida molt petita i deixar-los esteses sobre la 

terra vegetal que caldrà decapar. 

7.13. Pressupost de les mesures correctores: 

El pressupost a portar a terme per les mesures correctores s‟aproxima a uns 

90.000€. 
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8. CONCLUSIONS 

 

El present estudi ha avaluat els possibles impactes i afeccions sobre el medi 

ambient que es poden originar en la construcció d‟una variant a Vilamacolum (Baix 

Empordà) entre el nou enllaç de la C-31 i la carretera de Sant Pere Pescador a 

Vilamacolum. El projecte afecta principalment el terme municipal de Vilamacolum i 

únicament hi ha una petita afectació al terme municipal de Torroella de Fluvià en el 

tram inicial del projecte a l‟entorn de Vilacolum, just a la zona d‟enllaços amb el futur 

traçat de la C-31. 

La finalitat d‟aquest és la definició d‟un traçat de la carretera que estalviï el pas pel 

mig de Vilamacolum, definir les obres de fàbrica i de drenatge necessàries i la 

pavimentació de la nova carretera.  

El projecte no afecta directament espais naturals protegits, tot i que en les 

proximitats de l‟àrea d‟actuació se situa el Parc Natural dels Aiguamolls de 

l‟Empordà (1.900 m en direcció nord) i la Xarxa Natura 2000 de l‟entorn del riu Fluvià 

(1.000 m en direcció sud). Tampoc s‟afecta cap zona d‟especial protecció geològica 

com són els Geotops o Geozones ni se sap de la presència de cap jaciment 

paleontològic (fòssils). 

L‟àmbit del projecte està caracteritzat per un paisatge totalment agrícola, amb 

absència de masses forestals emmarcat dins la plana agrícola de l‟Alt Empordà. 

Consisteix en un terreny molt planer on el rec Corredor és l‟únic curs d‟aigua que 

creua l‟àrea d‟estudi. Aquest rec recull les aigües d‟escorrentia i les aboca al rec del 

Corredor. És, doncs, el principal corredor biològic en aquesta àrea i comunica la 

zona de la plana agrícola amb les àrees d‟aiguamolls. No obstant, en haver perdut la 

funció de rec, la llera es troba molt poc cuidada i amb abocaments de deixalles. 
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Tot i que l‟impacte previst no és especialment significatiu, s‟han proposat diverses 

mesures correctores per minimitzar l‟impacte, sobre tot per millorar la seva 

integració paisatgística.  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 18 

Pla de control de qualitat 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 

 

El present annex es redacta en acompliment de la normativa vigent. El Pla de 

Control de Qualitat del projecte s’ha realitzat amb el Banc de Criteris 2004. En 

aquest annex s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la 

quantitat d’assaigs a realitzar.  

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents:  

- Control de material.  

- Control geomètric.  

- Control de l’execució.  

L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de 31.383,31 € 

(TRENTA UN MIL TRES-CENT VUITANTA TRES AMB TRENTA UN CÈNTIMS)  

IVA inclòs, que s’incorpora al Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
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2. PRESSUPOST DEL PLÀ DE CONTROL DE 

QUALITAT 

 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control 

anteriorment exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les 

següents consideracions de tipus general:    

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de 

marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que 

incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els 

assaigs corresponents indicats en aquest plec.   

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha 

suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, 

s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu 

en aquest plec, a càrrec del contractista.  

• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en 

aquest pla.   

• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 

ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 

d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la 

RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els 

ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca.  

Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà 

rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta.  

• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 

l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més 
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assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte 

justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar 

un ritme d’execució més lent del previst.  

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos 

capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un 

àmbit en les diferents activitats es realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma 

proporcional als amidaments de les partides associades. 

2.1. VALORACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLÀ DE CONTROL 

DE QUALITAT 

 

El pressupost del pla de control de qualitat s’ha estimat com el 1,5% del PEC abans 

d’aplicar-se el IVA. Per tan el valor de referència utilitzat en el cas del nostre projecte 

és: 1.771.268,43 €. 

Si aquest valor li fem un 1,5% obtenim la xifra de 26.569,03 € corresponent al 

pressupost de pla de control de qualitat sense iva. 

Aplicant un valor del 18% d’iva al pressupost anterior, obtenim el valor final estimat 

que és de: 31.383,31 €. 
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3. APÈNDIX: PLEC DEL PLÀ DE CONTROL DE 

QUALITAT 

 

Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el 

contingut del Plec de  Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa 

referència als  procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del 

que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós 

documents  prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada 

circumstància.   

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés 

pensar amb una  organització de la informació més adaptada a la finalitat que es 

persegueix, fruit de la qual apareix el concepte  d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat 

bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control.  

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un   material   que 

s’utilitza en un cert   tipus  d’element d’obra destí   (nucli de terraplè, fonaments 

estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la  que permet agrupar amb 

més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control  

(freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.   

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:  

•     Control de Materials:  

Característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del 

material  que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la 

base de dades BEDEC, és un  control de recepció de l’element simple).  

•     Control d’Execució i de l’Element acabat: 
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Operacions de control que es realitzen durant el procés  d’execució, o en 

acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element 

d’obra (en  termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les 

partides d’obra).  

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:  

1. Operacions de Control a realitzar     

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de 

l’actuació. En el cas  d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.  

2. Criteris de presa de mostra     

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.  

3. Especificacions     

Resultats a exigir  (valors - toleràncies) a les operacions de control 

(inspeccions i assaigs). No s’ha pretès  incloure en aquest apartat la totalitat 

de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt  de vista 

del control de qualitat.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment     

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no 

resultin satisfactoris  segons les especificacions exigides. 
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Justificació de preus 

 

 





PROJECTE CONSTRUCTIU
VARIANT VILAMACOLUM

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 30/06/11

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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VARIANT VILAMACOLUM

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 30/06/11

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U



PROJECTE CONSTRUCTIU
VARIANT VILAMACOLUM

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 30/06/11

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl�licsC1B0AU05

 €4,10h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001



PROJECTE CONSTRUCTIU
VARIANT VILAMACOLUM

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 30/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

B03DU103

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmersB055U010

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

B055U320

 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

B055U330

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02

 €7,64m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

B9651U08

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €24,67t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U020

 €24,62t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 30/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,21t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U612

 €29,94t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €35,01m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

BBM2U504

 €442,60u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl�lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U584

 €5,21t Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o ovíBR34U002

 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,47m3 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

G221U010 Rend.: 73,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:

0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14110 2,14110

COST DIRECTE 2,46559

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,74m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U012 Rend.: 246,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01893/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,08939/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,07736/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,18568 0,18568
Maquinària:

0,27557/R 135,580000,500C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

0,60033/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,09721/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,02988/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,00299 2,00299
Materials:

0,554404,620000,120B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,55440 0,55440

COST DIRECTE 2,74307

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,74307COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,73m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 395,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01769/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,06745/R 19,030001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08514 0,08514
Maquinària:

0,03375/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,05988/R 118,260000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

0,17985/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02997/R 59,200000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,17382/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,06343/R 71,580000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05065/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,59135 0,59135
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 0,72699

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,72699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,30m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 171,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,04650 4,04650

COST DIRECTE 5,29541

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,29541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,29941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,20m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

G227U110 Rend.: 149,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah

0,12404/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16390 0,16390
Maquinària:

0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh



PROJECTE CONSTRUCTIU
VARIANT VILAMACOLUM
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

m3

Subtotal... 5,76250 5,76250

COST DIRECTE 7,19826

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,19826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,22m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,02379/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,03107 0,03107
Maquinària:

0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,18584 0,18584

COST DIRECTE 0,21691

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,99443

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,99443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,60m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

G9650002 Rend.: 37,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,37730/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,98216/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,98892 5,98892
Maquinària:

0,27905/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,34709/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05270/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,18514/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,86398 0,86398
Materials:

2,8665068,250000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,593502,470001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m

Subtotal... 7,75000 7,75000

COST DIRECTE 14,60290

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,60290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,60m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

G9650020 Rend.: 23,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,82435/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,79739/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,63435 9,63435
Maquinària:

0,44891/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,55837/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,08478/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,29783/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,38989 1,38989
Materials:

5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,0447088,900000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

8,022007,640001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

m

Subtotal... 16,57210 16,57210

COST DIRECTE 27,59634

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,59634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,92m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

G9F1U005 Rend.: 6,600P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76439/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

13,32727/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,57273/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,66439 20,66439
Maquinària:

1,56439/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,48712/R 12,860000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

1,37273/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,89591/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,32015 5,32015
Materials:

0,0946023,650000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de

qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
m2

Subtotal... 12,93100 12,93100

COST DIRECTE 38,91554

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,91554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,52m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc
i totes les feines adients

G9GA0004 Rend.: 6,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97042/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

7,33000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,64375 14,64375
Maquinària:

0,68333/R 4,100001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,68333 0,68333
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,302501,210000,250B0A3UC10 =xClau acerkg

2,150000,430005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

Subtotal... 80,19450 80,19450

COST DIRECTE 95,52158

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,52158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,88t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 31,88442

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,88442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,83t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,62000 24,62000

COST DIRECTE 31,83442

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,83442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,07t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U612 Rend.: 112,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20795/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,39268/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,67964/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,28027 1,28027
Maquinària:

4,84500/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,51723/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,59089/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,62518/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,57830 6,57830
Materials:

26,2100026,210001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 26,21000 26,21000

COST DIRECTE 34,06857

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,06857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2

G9H3U260 Rend.: 1.700,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01370/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,02587/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04478/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08435 0,08435
Maquinària:

0,31920/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,03408/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,03893/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,04119/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,43340 0,43340
Materials:

1,7964029,940000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 1,79640 1,79640

COST DIRECTE 2,31415

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,31415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

378,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

G9HA0020 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

576,95000576,950001,000B055U010 =xBetum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmerst

Subtotal... 576,95000 576,95000

COST DIRECTE 576,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

576,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:

0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61154

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,37m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

G9J1U320 Rend.: 700,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,210000,350000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

kg

Subtotal... 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,37117

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,37117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,44m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

G9J1U330 Rend.: 700,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,280000,560000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 0,44117

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,44117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,59m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col�locada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de
qualsevol radi

GB2AU504 Rend.: 13,750P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69382/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,19855/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

2,76800/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,66037 7,66037
Maquinària:

1,51673/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,56800/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

2,21091/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl�licsh

0,23200/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,39127/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 4,91891 4,91891
Materials:

35,0100035,010001,000BBM2U504 =xBarrera metàl�lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 35,01000 35,01000

COST DIRECTE 47,58928

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,58928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €682,24u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col�locat

GB2AU584 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

43,98000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

38,06000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 105,33000 105,33000
Maquinària:

47,05000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

19,62000/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

20,85500/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

7,81000/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

30,40000/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl�licsh

3,19000/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

5,38000/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 134,30500 134,30500
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
442,60000442,600001,000BBM2U584 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl�lica

de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

u

Subtotal... 442,60000 442,60000

COST DIRECTE 682,23500

0,00%DESPESES INDIRECTES

682,23500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,98m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de
l'adob

GRU050 Rend.: 118,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04934/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,18636/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,23570 0,23570
Maquinària:

0,45390/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,43534/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,88924 0,88924
Materials:

0,072945,210000,014BR34U002 =xAdob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o ovít

0,780000,390002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,85294 0,85294

COST DIRECTE 1,97788

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,97788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,76m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

GR3PU010 Rend.: 81,400P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07153/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,30286 0,30286
Maquinària:

0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,46105 2,46105

COST DIRECTE 2,76391

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,76391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.500,00u Enderrocs d'aixecaments de biones, fresat, talls amb serra
de disc i escarificats al llarg de la traça

GZIOC001 Rend.: 1,000P- 26

 €2.300,00m Estructura base de marc de formigó armat de dimensions
3,00x2,00m

GZIOC002 Rend.: 1,000P- 27

 €125,00m Obra de drenatge transversal amb tub de formigó
vibroprensat de diàmetre interior 600mm, inclòs part
proporcional d'aletes, arquetes, pous i baixants

GZIOC003 Rend.: 1,000P- 28

 €12,00m Formació de cuneta no revestides incloent part proporcional
de tub salvacunetes, aletes, arquetes i pous

GZIOC004 Rend.: 1,000P- 29

 €130,00m Desviament d'infraestructura de drenatge existent de forma
trapezoïdal, incloent la neteja dels trams adjacents i la
formació de proteccions d'escullera

GZIOC005 Rend.: 1,000P- 30

 €1,40m Senyalització vertical al tronc de la variantGZIOC006 Rend.: 1,000P- 31

 €1,60m Senyalització d'orientació al tronc de la variantGZIOC007 Rend.: 1,000P- 32

 €3,20m Senyalització horizontal al tronc de la variantGZIOC008 Rend.: 1,000P- 33

 €30.000,00u Senyalització vertical i d'orientació en rotondaGZIOC009 Rend.: 1,000P- 34

 €3.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 35
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36.017,87pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €90.000,00pa Partida alçada a justificar segons les mesures correctores
establertes en l'estudi d'impacte ambiental

XPA100MC

 €50.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistosXPA100OC

 €77.000,00pa Partida alçada a justificar per a serveis afectatsXPA1IOC1
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1. PRESSUPOST PEL CONEIXAMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

 

A partir dels preus unitaris que es presenten en el Quadre de Preus i els 

amidaments del Projecte es pot calcular el Pressupost d’Execució Material (PEM), 

tenint en consideració l’existència de partides alçades. Així resulta: 

 

Pressupost d'Execució Material.............................. 1.488.460,87€  

 

El pressupost d’execució material és de 1.488.460,87€ (UN MILIÓ QUATRACENTS 

VUITANTA VUIT MIL QUATRECENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET 

CÈNTIMS) 

 

Per obtenir el Pressupost d’Execució per Contracte cal afegir a l’anterior PEM, en 

primer lloc, els percentatges que es corresponen a Despeses Generals (13 %) i el 

Benefici Industrial (6 %). Al resultat que s’obtingui cal sumar-li el percentatge 

corresponent a l’IVA (Impost de Valor Afegit), un 18 %. Així, s’obté: 

 

Despeses Generals (13%) ............................................ 193.499,91 €  

Benefici Industrial (6%).................................................. 89.307,65 €  

Pressupost d'Execució per Contracte sense IVA.......... 1.771.268,43 €  

IVA (18%)....................................................................... 318.828,32 € 

 

Pressupost d'Execució per Contracte .................... 2.090.096,75 € 
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El pressupost d'Execució per Contracte és de 2.090.096,75 € ( DOS MILIONS 

NORANTA MIL NORANTA SIS AMB SETANTA-CINC CENTIMS ) 

Per a calcular quin serà el Pressupost per al Coneixement de l’Administració, cal 

afegir a l’anterior l’ import aquell corresponent a les expropiacions, i al Pla de Control 

de Qualitat, ponderats amb l’ IVA (Impost de Valor Afegit). 

 

Expropiacions ............................................................... 136.209,42 €  

Pla de Control de Qualitat (PCQ).................................. 26.569,03 €  

Pressupost d’Exprop. i PCQ sense IVA ....................... 162.778,45 €  

IVA (18 %) .................................................................... 29.300,12 €  

Pressupost d’ Expropiacions i PCQ.......................... 192.110,43 € 

  

Finalment, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració és: 

 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració…. 2.282.207,18 € 

 

El pressupost per al Coneixement de l’Administració és de 2.282.207,18 € (DOS 

MILIONS DOS-CENT VUITANTA DOS-MIL DOS-CENT SET AMB DIVUIT 

CÈNTIMS) 
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1. RECULL FOTOGRÀFIC 

 

En aquest annex s’incorpora un seguit de fotos preses a la zona d’estudi que permeten 

entendre millor el projecte realitzat. 

 

 

Fotografia 1: Traçat actual per l’interior de Vilamacolum 
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Fotografia 2: Tram molt estret en l’interior del poble 
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Fotografia 3: Intersecció a l’interior del poble 
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Fotografia 4: Entrada sud del traçat actual de Vilamacolum 
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Fotografia 5: Entrada oest al poble de Vilamacolum 
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Fotografia 6: Traçat sense voreres per vianants a l’interior del poble 
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Fotografia 7: Zona d’intersecció pensada per la primera rotonda 
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Fotografia 8: Camí rural que s’aprofitaria per construir la variant 
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Fotografia 9: Cami que interseca amb el rec del Corredor 
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Fotografia 10: Tram del rec del Corredor 
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