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1 OBJETIUS 

El present Projecte Final de Carrera té per objecte justificar la necessitat de la 

construcció de la variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall (la Conca de 

Barberà), realitzar un estudi d’alternatives i finalment desenvolupar l’alternativa 

escollida a nivell de projecte constructiu.  

 

2 MÈTODE 

La següent memòria és un recull dels annexes que formen aquest projecte constructiu, 

així doncs es citen a cada apartat de quin apartat s’ha extret la informació per a una 

millor lectura, així com també s’enumeren les taules i figures segons a quin annex 

pertanyen. 

 

3 RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

1.1 Localització  

La Conca de Barberà limita al nord amb la Segarra, al nord-est amb l'Anoia, al sud-est 

amb l'Alt Camp, al sud amb el Baix Camp, al sud-oest amb el Priorat, a l'oest amb les 

Garrigues i al nord-oest amb l'Urgell. La comarca abasta una superfície de 650,2 km2, 

el que representa el 2% del total de Catalunya. La capital és Montblanc. 

 

Figura A01. 1. Localització de la comarca de la Conca de Barberà 
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Municipi de la Conca de Barberà, situat a la part nord-occidental de la comarca, al 

sector meridional dels Comalats, en els primers altiplans meridionals de la plataforma 

segarrenca. El terme, amb una extensió de 27'48 Km2, és drenat per diversos torrents 

que aflueixen al riu Corb, el torrent de Forès, el de Seriol, el de Glorieta i el barranc de 

Belltall. 

Travessa el terme la carretera comarcal de Salou a Ponts C-14 que, després de 

superar el coll de Belltall, passa pel bell mig d'aquesta població. Comunica la Conca i 

la Segarra. 

  

Per la seva part central, el terme és travessat també per la carretera local que va de la 

d'Artesa de Segre-Montblanc a Sarral , passant pel coll de Forés. Travessa Passanant 

i s'ajunta amb la comarcal de Salou a Ponts, prop de Ciutadilla. 

 

 

1.2 Economia 

La població es dedica a l'agricultura. Com que el aigua és escassa, els conreus són de 

secà. Ocupen un 71'85% del terme, dedicats bàsicament a cereals, blat i ordi. Les 

terres incultes són ocupades per pasturatges, boscs de pins i alzines i muntanya baixa. 

La vegetació natural i els boscos, juntament amb les terres ermes, ocupen 

aproximadament un 15% de l’extensió del terme; la resta és dedicada al cultiu 

Figura A01. 2. Distribució dels municipis de la comarca de la Conca 
de Barbera 
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eminentment de secà: els cereals. Algunes terres -racons, puntes, feixonets, estrets…- 

resten ermes perquè no hi pot entrar la maquinària motoritzada a causa de l’orografia 

del terreny.  

 

La fil·loxera va acabar amb moltes de les vinyes existents, i moltes de les granges van 

acabar desapareixent ja que el nombre de pagesos va anar disminuint. Són moltes les 

persones que en l’actualitat es desplacen diàriament per treballar a les indústries 

ubicades pel territori de la Conca de Barberà o l’Alt Camp. Tot i així l’agricultura encara 

té una gran presència al terme municipal i està dedicada sobretot als conreus de secà. 

L’activitat econòmica principal és el conreu i la producció de cereals, en especial de 

l’ordi. El conreu i la producció d’alls també han ocupat un lloc destacat dins l’economia 

del poble, molt estimats en altres comarques per la seva qualitat i per a llavor de 

sembrar. Conreus tots ells de secà. L’aviram i els conills també són part important de 

l’economia d’algunes famílies. 

 

 

 

 

Destacable darrerament la residència permanent i de treball de artistes professionals, 

amb treballs de ceràmica, escultura i fotografia. També destacable és l'increment de 

l'activitat de turisme rural, amb dos Hostals-Retaurants, Cal Feliuet a Belltall, i 

L'Hostalet a la Sala de Comalats, i darrerament la l'obertura de dues cases rurals, Cal 

Mitjà a Belltall i Ca la Bacardina a Passanant, a més d'una casa rural compartida, Dos 

Ponts a Passanant, les quals han donat més vida a aquest nuclis de població, i el 

municipi en general.  

 

Figura A01. 3. Camps d’ordi situats a la zona d’inici de les alternatives 
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1.3 Infrastructures 

Sobre les comunicacions de la Conca de Barberà conflueixen dos elements: una 

complexa orografia i el fet que la Conca de Barberà constitueix, geogràficament, una 

zona natural de pas entre les planes litorals i l'interior català i peninsular.  

 

La Conca de Barberà és una comarca amb una bona xarxa de comunicacions que es 

fonamenta en els sis grans eixos intercomarcals que la creuen:  

 

- Autopista AP-2 (sortida núm. 9, Montblanc/Poblet)  

- Carretera nacional N-240 (Tarragona-Sant Sebastià/Bilbao)  

- Carretera comarcal C-14 (Salou-Ponts)  

- Carretera comarcal C-241 (Montblanc-Manresa)  

- Ferrocarril Lleida-Tarragona/Barcelona  

- AVE Madrid – Barcelona 

 

Les vies més importants s'orienten d'est a oest, seguint el curs del riu Francolí 

(ferrocarril, AP-2 i N-240) pel corredor Vimbodí i Poblet, l'Espluga de Francolí, 

Montblanc, Vilaverd. De nord a sud creua la comarca la C-241, el veritable eix 

vertebral de la Conca de Barberà, ja que enllaça la Conca estricta amb la Baixa 

Segarra. En aquest sector, la carretera T-221 permet un accés directe des de Santa 

Coloma fins a la N-II (Barcelona-Madrid) a l'alçada de la Panadella (Anoia).  

 

A banda d'aquestes importants vies de comunicació, la Conca de Barberà disposa 

d'una densa xarxa de carreteres locals i de camins que permeten accedir a qualsevol 

indret de la comarca, ja sigui nucli de població o espai d'interès natural, sense cap 

mena de dificultat.  

 

També la comarca disposa de diversos camins peatonals (Figura A01.4) de sorra que 

la recorren unint les diferents poblacions que la conformen. Aquests camins de terra, 

sovint són paral·lels a les actuals vies de comunicació. 
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El municipi de Passanant és travessat bàsicament per dues vies principals de forma 

paral·lela: la C-14, que travessa el nucli de Belltall i la T-222 que travessa el nucli de 

Passanant, convertint-se en T-234 fins al límit de la comarca per passar a L-234 un 

cop entra a la comarca de l’Urgell, a la província de Lleida, en direcció Ciutadilla. 

La Carretera C-14 o Eix Tarragona-Andorra és una carretera de la Xarxa Bàsica 

Primària de Catalunya que uneix el Camp de Tarragona amb La Seu d'Urgell. Amb 

una longitud de 177,4 km, comença a Salou, on enllaça amb la C-31b a Tarragona, i 

finalitza al poble d'Adrall, al municipi alt-urgellenc de Ribera d'Urgellet, on enllaça amb 

la N-260. Es tracta d'una carretera convencional de calçada única en la major part del 

seu recorregut. Està desdoblada entre Salou i Reus i entre Reus i Alcover, en forma 

d'autovia. 

Figura A01. 5. Distribució de carreteres de la comarca de la Conca de Barberà 

Figura A01. 4. Camins  de terra que recorren tota la comarca. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Tarragona
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Seu_d%27Urgell
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=C-31b&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tarragona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Adrall
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Urgell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_d%27Urgellet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Salou
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alcover
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El principal eix de comunicacions del municipi de Belltall és la carretera C-14 que 

travessa la població. A banda, existeixen diferents camins que porten, per exemple, al 

nucli de Passanant a l’est de Belltall o a altres municipis de l’entorn. 

 

 

 
Figura A01. 6. . Mapa de detall de la situació de la població de Belltall 

 

3.1 Raó de ser  

La nova variant de la població de Belltall ha de permetre principalment 

descongestionar el trànsit que actualment passa pel nucli urbà de la població tot 

millorant la seguretat vial, la contaminació i els sorolls dins del municipi. Són varis els 

motius que justifiquen la seva construcció: 

 

1- Gran part del volum de vehicles que  transiten aquesta via, no  tenen com a 

origen o final  dels  seus  trajectes la població de Belltall,  únicament  el creuen  

per  arribar  a  la  seva  destinació. 
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2-  El pas de la C-14 és veu alterat per l’existència d’un semàfor al llarg del pas de 

la carretera per la població de Belltall, l’existència d’aquest semàfor és la de 

reduir la velocitat dels vehicles un cop dins del poble. Relacionat amb el punt 

anterior, una variant a l’actual carretera permetria als vehicles que no tenen 

com a destí final Belltall no hagin de veure alterat el seu viatge.  

 

 

 

 

 

3- Donat al caràcter agrícola de la comarca i de la població, i en ser la C-14 la 

única via que uneix la major part de les poblacions dins de la comarca, en 

moltes ocasions a dins de la població es veuen situacions en que vehicles 

agrícoles, camions, vehicles particulars i vianants comparteixen l’espai per 

circular. 

 

Figura A01. 7. Semàfors a les entrades sud i nord de Belltall 
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4- Una sèrie de plaçes i espais públics, així com els principals carrers de la 

població entren en contacte amb la C-14, el que genera moviment de persones 

al voltant de la via de comunicació. 

 

 

Aquest  fets,  conjuntament  amb  la  necessitat d’augmentar  la  capacitat  de  la  via,  

consolida  i  referma  la  raó  de  ser  del  present projecte  constructiu. 

 

 Aquesta nova variant s’incorporarà a  la xarxa bàsica de carreteres de  la Generalitat 

de Catalunya.  

En  les actuacions previstes dins d’aquest pla, consta  la variant de Belltall per la 

carretera C-14, objecte d'aquest projecte:  

 

“Eix Tarragona / Reus - Andorra (C-14/A-27/N-260/N-145)“  

 

C-14: desdoblament Reus - Alcover. Variants de Solivella, Tàrrega, Agramunt, Artesa 

de Segre, Ponts, Coll de Nargó, Organyà, el congost de Tresponts i el Pla de Sant 

Tirs. N-260: variant d’Adrall i la Seu d’Urgell. N-145: condicionament la Seu d’Urgell - 

límit amb Andorra. 

 

3.2 Paràmertes de disseny 

A continuació s’exposen els principals paràmetres de disseny definits a l'ordre d'estudi 

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a l’elaboració del present 

projecte constructiu “Variant de Belltall. C-14” 

 

Figura A01. 8. Imatge de la C-14 al seu pas per Belltall 
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Paràmetres de disseny 

Tipus de xarxa Bàsica primària 

Tipus de via Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny Accidentat 

Velocitat de projecte 70 km/h 

Secció tipus: 

Calçada 

Vorals 

7/10 

7 m 

1,5 m 

 

Taula 1. Paràmetres de disseny de la nova carretera. 

 

Per a al realització d’aquest projecte s’ha disposat de l’Estudi Informatiu extret del web 

de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) i que porta per nom ’Estudi 

Informatiu’ “Millora general. Variant. Variant de Belltall. Carretera C-14 del PK 53+000 

al PK 55+460. Passanant“ amb clau EI-VT-08111. Al llarg de tot el projecte es cita la 

informació que s’ha utilitzat d’aquest. 

 

4 CONDICIONANTS 

4.1 Cartografia 

Com a cartografia bàsica per a dur a terme els diferents estudis associats a la definició 

del Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000 i 1:5.000 facilitats per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50.000 s’ha consultat i utilitzat el full corresponent 

al mapa topogràfic de Catalunya que s’enumera tot seguit: 

 

Full: 390  Nom: Cervera 

 

En quant a cartografia a escala 1:5.000, s’han utilitzat els següents fulls, facilitats per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya: 
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Full: 265-120  Nom: Rocallaura 

Full: 265-121  Nom: El Cap del Coll 

Full: 266-120  Nom: Sala de Comalats 

Full: 266-121  Nom: Les Forques 

 

 

A més, per a la realització d’aquest projecte s’ha disposat de cartografia parcial de la 

zona a escala 1:1.000 facilitada a l’Estudi Informatiu de la Variant de Belltall de GISA. 

 

En aquest projecte s’han utilitzat les plantes de topografia citades anteriorment a 

diferents escales per generar les plantes de situació i de conjunt (1:50.000 i 1:5.000) 

per una banda, i per les plantes generals i de definició geomètrica (1:1.000) per l’altra. 

 

La informació digitalitzada d’aquests fulls també ha estat necessària per a la realització 

dels càlculs corresponents a l’annex de traçat i ha permès l’elaboració dels perfils 

longitudinals i transversals de la nova carretera i la realització dels càlculs 

d’amidaments de moviment de terres. 

4.2 Geologia i geotècnia 

El nou traçat objecte d’aquest estudi, amb una extensió total aproximada de 3,0km, es 

una variant de la carretera C-14 que es situa en límit NW de la comarca de la Conca 

de Barberà amb la comarca d’Urgell, travessant Belltall, en el T.M. de Passanant. Les 

coordenades aproximades dels enllaços son X: 349.200 Y: 4.595.000 per la connexió 

sud, i X: 347.850 Y: 4.597.600 pel nord. 

Aquesta area queda geològicament emmarcada dins del domini català de la Depressió 

de l’Ebre (es pot veure amb millor detall a l’apèndix 1 de l’annex 03 del present 

projecte). 
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Figura A03. 1. Mapa Geològic de la zona 1:250.000 

 

Un dels factors importants d’aquest estudi es determinar el tipus d’esplanada a efectes 

de disseny de l’estructura del ferm. Segons les investigacions realitzades, la traça 

podrà quedar situada, bàsicament sobre dos tipus de materials: sòls tolerables (sòls 

del Quaternari antic (Q) i terciari més superficial) i sòls marginals (Substrat terciari 

(T)).  

 

Per homogeneïtat amb els trams anterior i posterior a la nostra variant s’adoptarà la 

mateixa categoría d’esplanada que la contemplada a l’Estudi informatiu del 

condicionament de la C-14 que també contempla la variant de Solivella. Així doncs i 

com es veurà més endavant a l’Annex 09 Ferms i Paviments, la categoria de 

l’esplanada adoptada és una E3.  

 

Tots els desmunts projectats en sòls quaternaris es realitzaran “Excavacions en 

terres”, es a dir, seran excavables amb mitjans mecànics convencionals. Allà on 

aparegui el substrat terciari (T), en general argiles margoses o margues, s’ha 

considerat “Excavació en terrenys de trànsit”, encara que en aquells casos on 

apareguin els nivells de gresos, més competents, es tractaria de “Excavacions en 

roca”. Es pronostica un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics 

comprès entre un 40% i un 70% en funció de la potència dels mitjans utilitzats. 

Els angles a assolir en els talussos en TERRAPLE podran ser 3H : 2V. De forma 

general els talussos en DESMUNT, es proposa que siguin 1H:2V; i en la coronació del 

desmunt la capa d’alteració superficial d’entre 0,5 a 1,0m de gruix es recomana quedi 

3H:2V.  

Belltall 
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A la vista del tipus de terreny existent al subsòl (en els trams que no es segueixi la 

traça existent), la forma d’actuar serà la següent: 

 

- S’haurà de realitzar un sanejament del nivell més superficial (uns 30 cm). 

- Es compactarà el sòl de la superfície excavada. 

- Sobre aquest material es col·locarà una capa superior a 60 cm de material 

seleccionat granular, amb un índex CBR superior a 20. 

- Es prepararan els passos per a que les aigües pluvials puguin evacuar-se 

amb rapidesa, evitant que es formin embassaments. 

 

D’acord amb el balanç de terres analitzat a l’annex núm.10 Moviment de terres per a 

les alternatives estudiades, s’ha de localitzar els abocadors més propers a la zona del 

projecte per portar el material excedent així com també zones destinades a possibles 

extraccions de material per aconseguir material de préstec, complementàriament amb 

el material que es pugui disposar de les explotacions legalitzades properes a la zona 

d’estudi, les quals es relacionen a l’Annex 10 i 11 d’aquest projecte.  

4.3 Climatologia i hidrologia 

L’àmbit d’estudi i la Conca de Barberà de forma més global presenten característiques 

climatològiques de transició entre les comarques costaneres i les de la plana d’Urgell. 

Si bé geològicament la majoria de la comarca està inclosa dins la Depressió Central no 

hi ha accidents d’importància que la separin de les terres de l’interior – amb clima 

continentalitzat, el cert és que les serres que fan de frontera amb el Camp de 

Tarragona són d’altituds modestes i no constitueixen, doncs, una barrera prou 

important per a la influència suavitzadora de la Mediterrània. Això implica una forta 

amplitud tèrmica entre estacions amb hiverns freds amb nombrosos dies de glaçades i 

estius calorosos.  

 

La zona d’estudi presenta un clima entre subhumit (C1) i semiàrid (D), per trobar-se a 

la frontera del canvi de clima, segons l’índex d’humitat de Thornthwaite consultable a 

les bases de l’Atles Climàtic de Catalunya disponibles del Sistema d’Informació 

Geogràfica de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya. 
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L’amplitud tèrmica anual indica una evolució contrastada de les temperatures durant 

l’any, que van des dels 7 ºC de temperatura mitjana als mesos d’hivern fins als 23 de 

juliol i agost. Aquesta amplitud tèrmica pot ser superada en indrets especialment 

enclotats del fons de la Conca i afectats a l’hivern per inversions tèrmiques que es 

produeixen en dies encalmats, com és el cas de Pira. Així mateix també s’observa que 

entre els mesos de desembre i febrer es produeixen entre nou i disset dies de 

glaçades (temperatures mínimes inferiors a 0 ºC). Aquest fet caldria tenir-lo en compte 

a l’hora de preveure possibles formigonats in situ o aplicació de mescles bituminoses 

en calent. 

 

Pel que fa als estius, són càlids amb temperatures mitges al voltant dels 23 ºC . Tot i 

així també s’observen grans amplituds tèrmiques entre el dia i la nit. Entre els mesos 

de juny i agost, les temperatures màximes durant el dia es poden arribar a enfilar fins 

als 40 ºC, mentre que durant la nit poden baixar per sota dels 15 ºC. Aquestes altes 

temperatures, també han de ser considerades a l’hora de planificar l’obra (afectació al 

rendiment dels treballadors)  

 

Durant els mesos de primavera i tardor, és quan les temperatures són més suaus amb 

temperatures mitges que es situen entre els 10 i els 20 ºC. Durant aquests mesos, les 

temperatures màximes absolutes, rarament superen els 30 ºC i rarament es 

produeixen dies de glaçades. 

 

És durant la primavera i la tardor, quan es fa més aconsellable desenvolupar, des del 

punt de vista de temperatures,  els treballs de formigonat i la major part dels treballs 

que requereixin un mà d’obra més intensiva. 

 

Pel que fa a les precipitacions el repartiment anual assenyala els dos màxims típics de 

la zona mediterrània catalana, el de primavera i el de tardor, si bé cal remarcar que les 

pluges totals caigudes són força semblants en tots dos períodes – un 30% del anual -  

amb precipitacions mitges anuals compreses entre els 400 i els 500 mm. També cal 

destacar la importància del mínim hivernal, període que es mostra tan sec com el 

d’estiu, quan les pluges de juny fan pujar força la mitjana en relació a comarques 

properes. La situació de la comarca permet que les pluges frontals d’origen atlàntic hi 

arribin amb molta més intensitat que a la costa, i al mateix temps que els temporals de 
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llevant mediterranis puguin afectar-la amb certa intensitat. Malgrat tot, la comarca no 

s’escapa de l’eixut estival amb un important dèficit hídric de dos mesos, juliol i agost.  

Des del punt de vista pluviomètric, es desestima la necessitat d’utilitzar una capa de 

trànsit drenant. 

 

Per al càlcul de les intensitats de pluja a la zona del projecte s’han utilitzat les dades 

recollides als Mapes d’isomàximes de l’Agència Catalana de l’Aigua que en l’actualitat 

es basen en els mapes editats pel Ministeri de Foment (DGC, 1999) i el CEDEX recollit 

a la publicació “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”.  

 

El valor de la màxima precipitació diària per un període de retorn de 500 anys Pd = 

170 mm/dia és el valor que s’ha utilitzat en el dimensionament hidràulic. La 

determinació dels cabals d'avinguda per a les diferents conques del present projecte 

s’ha realitzat segons el Mètode Racional el qual es recull en la publicació de l’Agència 

Catalana de l’Aigua “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local “ de Març de 2003. El desenvolupament d’aquest càlcul es detalla a l’annex 

núm.4 –Climatologia, hidrologia i drenatge.  

 

5  ESTUDI D'ALTERNATIVES 

Per tal de poder resoldre la problemàtica existent en la zona d’estudi, el present 

projecte planteja dues alternatives diferents com a possible elecció per substituir 

l’actual carretera C-14 que travessa el nucli urbà de Belltall. En el present annex es 

recullen i analitzen les tres alternatives proposades per al present projecte de la variant 

en base a criteris socials, funcionals, econòmics i mediambientals. 

A l’estudi informatiu previ s’estudia la viabilitat dels dos corredors pels quals pot 

discorre la variant objecte d’aquest estudi. De forma general existeixen dos corredors: 

 Corredor 1: discorre per l’oest del nucli de Belltall i de l’actual carretera 

C-14, en un vessant agrícola amb terrasses successives que davallen 

cap a la Riera de Maldanell. 

 Corredor 2: discorre per l’est del Nucli de pira i de l’actual carretera C-

14. 

 

Respecte el corredor 2 es coneix: 

 En relació al planejament urbanísic de Belltall, el corredor 2 travessaria 

Sòl Rural de Protecció Paisatgística, així com zones delimitades com a 
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putencialment inundables segons reflecteix el Pla d’Orientació 

Urbanística del municipi de Belltall. 

 El Corredor 1 s’ajusta a la solució de la variant inclosa en el Pla 

d’Ordenació Urbanística de Belltall, i té en compte la futura connexió 

acordada entre el Servei de Planificació de la DGC i l’Ajuntament de 

Belltall entre la carretera actual. 

 El corredor 1 discorre per un tram amb forts pendents, fet que 

comportaria la creació de grans talussos i desmunts. 

 En relació als aspectes mediambientals, concretament a la vegetació 

afectada, el corredor 2 travessaria diferents bosquines de pineda 

mediterrània que encara que en molts casos es tracta de simples 

brolles arbrades o bé incipients boscos, representen donat la 

dominància del biòtop agrícola present importants reservoris i zones de 

protecció per la fauna.  

  

Donats aquests arguments i condicionants previs que descarten el corredor 2, el 

present projecte es centra en l’anàlisi de les possibles alternatives de traçat dins el 

corredor 1. 

 

 

Un cop triat el corredor pel que discorrerà la variant es plantegen tres alternatives pel 

que fa al tronc de la variant. En relació als enllaços i ramals projectats s’ha plantejat 

una mateixa solució des del principi. Els eixos de les 2 alternatives plantejades 

juntament amb els eixos secundaris es poden veure al document número 2, Plànols. 

 

 

5.1 Alternativa 1 

 

L’alternativa 1 parteix del PK 53+500 de l’actual C-14 amb una corba circular de 250 

metres de radi cap a l’esquerra (en direcció nord) per tal de desviar-se de l’actual 

traçat en direcció a ponent. L’actual traça de la C-14 s’aprofitarà en part per crear un 

carril de desceleració d’accés a Belltall a través d’una rotonda. 

A continuació ens trobem amb una recta de 170 metres de longitud en desmunt, 

acabada en una altra corba en sentit contrari a l’anterior de radi 250. A partir d’aquest 
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punt la traça discorre paral·lela a l’actual C-14, a través de les diverses conques que 

es troben en aquesta vessant del poble. Per tal de salvar el desnivell s’utilitzen grans 

terraplens, de fins a 20 metres, de la mateixa manera que grans desmunts. El traçat no 

creua amb cap intersecció a nivell, però sí que hi ha diversos camins que atravessen 

la variant en aquest trams per passos inferiors, aprofitant els nombrosos terraplens 

que es van intercalant amb les zones de desmunt. Un cop el poble queda enrere, una 

corba de radi 500m cap a l’esquerra evita el pas a través de l’Era d’en Feliu, de 

manera que aquesta zona urbanitzada quedi intacta. Es tracta d’una corba de 109 

metres de longitud que ve seguida d’una nova recta de 146 metres. 

A la vegada, un cop deixada enrere l’Era d’en Feliu, una nova corba en sentit contrari a 

l’anterior de radi 250m fa que la traça recuperi la direcció, de manera que es redreci de 

nou cap a l’enllaç amb la C-14 antiga, que es farà mitjançant una nova rotonda 

(rotonda NORD). Un cop realitzat el gir, ens trobem ja la última recta abans d’entrar a 

la rotonda, de 90 m. 

 

El  traçat en alçat  intenta adaptar-se al  terreny per  tal de minimitzar els moviments 

de terres; no obstant  l'abrupta orografia del mateix  i  les restriccions de cota que  

imposen els diferents enllaços previstos originen trams amb desmunt d'alçada 

considerable (fins arribar als 20 metres en alguns punts) i trams amb terraplens de 

gran potència. El pendent màxim és del 7%.  

 

La traça intersecciona diferents conques que fan necessària la construcció de  

diverses  obres  de  drenatge  transversal  per  donar  continuïtat  a  aquests  cursos 

d’aigua. Es contabilitza un total de tres obres de drenatge transversal. La  necessitat  

de  donar continuïtat als camins  rurals  tallats pel nou  traçat  també  fan necessària  

la construcció de  diverses  obres  de  pas:  2  passos  inferiors per  sota  del  tronc  de  

la  calçada. 

 

Al llarg del recorregut, la carretera intercepta diferents cursos d’aigua i camins. Per a 

això es proposen les següents obres de fàbrica: 

 

P.K. TIPOLOGIA 

0+571 Pas inferior 7x4,5 m 

0+709 Pas de fauna 7x4,5 m 

1+071 Marc 3x2 m 

1+190 Pas inferior 7x4,5 m 



Projecte Constructiu Bàsic                                      Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14     Memòria 

 

19 

1+757 Marc 3x2 m 

 

 

La longitud total de la nova carretera per a l’alternativa 1 és de 2.047 m . 

5.2 Alternativa 2 

L’alternativa 2 comença en el mateix punt que l’alternativa 1, al PK 53+500 de l’actual 

carretera C-14 amb una cobra circular de 200m de radi cap a l’esquerra (en sentit 

nord), seguida d’una recta de 238 m. La recta allunya la variant de la carretera actual 

que travessa la població de Belltall pel mig i, mitjançant una nova corba circular de 

gran desenvolupament (amb les corresponents alineacions clotoïdes) de 750m de radi, 

la variant voreja el poble, però ja allunyada del mateix. La circular té 1171 m, seguits 

per una alineació recta de 533 m a continuació a través del Tros de la Vila en direcció 

a la rotonda nord per enllaçar amb l’actual traçat de la C-14. A tal efecte, una nova 

alineació corba de 250 m de radi portarà a la rotonda nord, des de la qual es podran 

efectuar els moviments per entrar a la població des del nord o bé continuar per la C-14 

en direcció a Ciutadilla i Tàrrega. 

 

El  traçat en alçat  intenta adaptar-se al  terreny per  tal de minimitzar els moviments 

de terres; no obstant i com en el cas anterior, l’orografia del mateix origina trams amb 

desmunt d'alçada considerable (fins arribar als més de 30 metres en alguns punts) i 

trams amb terraplens de més de 30 m d’alçada. La variant està formada per només 

dues alineacions longitudinals (primer una rampa i un pendent a continuació) a banda 

dels corresponents acords a l’inici i el final del tram per tal d’adaptar-se als pendents 

de l’actual carretera. El pendent màxim és del 7%, igual que la rampa. 

 

La traça intersecciona diferents conques que fan necessària la construcció de  

diverses  obres  de  drenatge  transversal  per  donar  continuïtat  a  aquests  cursos 

d’aigua. Un total de quatre obres de fàbrica permetran evacuar l’aigua acumulada a les 

conques, a més de poder ser utilitzades com a passos de fauna o passos inferiors de 

camins desviats per la construcció de la variant. A continuació es detallen aquestes 

obres de fàbrica: 

 

P.K. TIPOLOGIA 
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0+623 Pas inferior 7x4,5 m 

1+370 Pas de fauna 7x3,5 m 

1+438 Pas inferior 7x4,5 m 

1+611 Marc 3x2 m 

2+120 Marc 3x2 m 

 

 

La longitud total de la nova carretera per a l’alternativa 2 és de 2.370 m.  

5.3 Anàlisi Econòmic 

En primer lloc s'ha realitzat un estudi econòmic de les tres alternatives utilitzant una 

anàlisi cost-beneici, que resulta en el mostrat en la Taula A05.1. D'aquest estudi es 

desprèn que cap de les dues alternatives analitzades és rendible des del punt de vista 

econòmic tot i que l’Alternativa 1 presenta uns resultats menys negatius que la segona. 

El motivant d’aquests resultats negatius és l’alt cost que té la variant pels pocs 

quilòmetres que representa la solució, degut al gran volum de moviment de terres que 

requereix. A la taula A05.1 es poden veure les diferències entre ambdues alternatives. 

 

 VAN B/C PRI 

Alternativa 1 -1.089.517,3 € 0,73 > 30 anys 

Alternativa 2 -3.324.120,2 € 0,30 > 30 anys 

 
Taula A05. 1. Resum dels principals indicadors utilitzats per valorar les 2 alternatives 

5.4 Anàlisi multicriteri 

En segon lloc, s'ha realitzat un estudi d'alternatives basat en mètodes d'anàlisi 

multicriteri convencionals i ACRIP, que permeten avaluar no només l'aspecte 

econòmic, sinó també altres factors com criteris constructius, funcionals, 

mediambientals o socials mitjançant l'assignació de factors de ponderació en funció 

dels factors. La diferència entre els dos mètodes d'avaluació prèviament mencionats, 

recau en la forma de classificar els diferents factors que intervenen en la procés de 

presa de decisions. Mentre que els mètodes d'anàlisi multicriteri convencionals 

agrupen els factors segons la seva naturalesa (socials, constructius, mediambientals, 
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econòmics, etc), el mètode ACRIP agrupa els factors segons el grau d'importància 

d'aquests. 

 

Al realitzar l'anàlisi d'alternatives segons aquests mètodes, s'obtenen els resultats 

reflectits en índex de pertinència representats en la Taula A05.2. 

 

 
MULTICRITERI 

CONVENCIONAL 

MULTICRITERI 

ACRIP 

Alternativa 1 48,67% 47,08% 

Alternativa 2 51,33% 52,92% 

 
Taula A05. 1. Resum dels resultats obtinguts en els dos mètodes multicriteri. 

 

Com es pot observar en la Taula 2, l'alternativa 2 es mostra com la més idònia de les 

tres, al obtenir els índexs de pertinència més alts. Per tant l'alternativa 2 serà 

l'alternativa a desenvolupar a nivell de projecte constructiu. 

 

L'estudi econòmic així com les anàlisis multicriteri convencional i ACRIP estan detallats 

més exhaustivament en "l'Annex 05. Estudi d'alternatives". 

6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

6.1 Traçat 

La carretera a projectar pertany a la xarxa comarcal. Es tracta dons, d’una carretera 

convencional d’una sola calçada i amb un únic carril per cada sentit de circulació, 

d’acord amb la classificació vigent de carreteres. La secció de la carretera és una 

secció 7/10 (dos carrils de 3,5 metres cadascun i 2 vorals d’1,5 metres). S’han definit 

els següents paràmetres per l’eix principal de la variant: 

• Tipus de secció (7 + 3 m) 

• Ample de carrils de circulació (3,5 m) 

• Ample de vorals (1,5 m) 

• Peralts (especificat) 

• Bermes en terraplè  (0,75 m) 

• Banquetes en desmunt (0,5 m) 

• Talussos en terraplè (3H:2V) i desmunt (1H:2V) 
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D’acord amb els condicionants inicials de projecte la velocitat de projecte serà de 70 

km/h. Així, pel que fa a les rectes dissenyades s’han respectat els valors mínims i 

màxims establerts a la taula 4.1 de la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. és a dir: 

 

• Per 70 Km/h; 

- Longitud mínima entre corbes en “S”  97,3 metres. 

- Longitud mínima entre corbes en “C”  194,6 metres. 

- Longitud màxima    1.169 metres. 

 

Pel que fa a les corbes circulars, s’han respectat el radi mínims de 190 metres per a la 

velocitat de 70 Km/h segons la taula 4.4. de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-

IC. Igualment, el disseny de l’eix manté la relació entre radis consecutius establert 

segons la taula 4.8 de la mateixa instrucció. 

 

Tal com indica la “Norma 3.1 IC sobre Trazado de carreteras”, s’adopten les seccions 

especials tipus indicades a l’apartat  7.4 de la norma per als ramals d’accés a Belltall, 

per a la rotonda i per als camins detallades a l’Annex 06 Traçat. Els ramals 

unidireccionals dels enllaços consten de carril de 4,00 m d’ample, voral exterior d’ 1,50 

m d’ample i voral interior igual. En els terraplens s’adossa una berma de 0,75 m i als 

desmunts es projecta una cuneta triangular de seguretat tipus TTR-10 i banqueta de 

0,50 m. 

 

Com ja s’ha indicat anteriorment, el terreny pel qual discorre el traçat és ondulat, així 

dons, un dels principals reptes del nou traçat és minimitzar al màxim els terraplens per 

tal de crear el menor impacte visual possible. Un altre factor que s'ha tingut en compte 

és el de fer passar el traçat pels llindars de les finques per tal de fragmentar el mínim 

les parcel·les i reduir el nombre de finques afectades i minimitzar així les superfícies a 

expropiar.  

 

Es planteja el traçat de la variant de Belltall situada a l’oest de la carretera actual. La 

longitud total de la nova carretera projectada és de  2370 metres.  

El seu traçat discorre de sud a nord del municipi, atravessant diversos terrenys 

classificats com a sòl rústic i creua diversos camins locals (pistes de terra). Aquests  

encreuaments  s’enumeren  a l’annex de Reposició de Camins, juntament amb el PK 

relatiu de la variant on es produeix aquesta intersecció i la solució adoptada.  
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El traçat del tronc principal de totes les alternatives projectades comença passat el PK 

53+000 de l’actual C-14, uns metres més enllà del pas inferior que existeix al capdamunt 

del Coll de Belltall i acaba a la rotonda nord, que enllaça la variant projectada amb l’antiga 

C-14 i amb dos camins locals. 

 

Per a la resta d’interseccions amb camins locals de menor entitat, s’han seguit els criteris  

de  donar  permeabilitat  transversal  a  la  nova  variant  i  de  minimitzar  el  nombre  

d’estructures auxiliars o obres de fàbrica necessàries per a donar continuïtat als camins 

ja existents, especificades a l’annex Reposició de Camins.   

L'Annex 06. “Traçat" conté tota la informació rellevant referent al traçat de la nova 

carretera plantejada en el present projecte. 

6.2 Moviment de terres 

Com ja s'ha comentat anteriorment, el terreny pel qual discorre la nova carretera és un 

terreny ondulat, fet que comporta una dificultat afegida a l'hora de compensar els 

moviments de terres.  

 

Amb tot això, els amidaments dels moviments de terres (considerant tots els eixos 

projectats) són els següents: 

 

Amidaments A2 (m3) 

Excavació en desmunt 302.931,1   

Terraplè  total 331.261,8 

  obra 302.931,1   

  prèstec 28.330,7   

  
Terra Vegetal 13.828,7   

 
Taula A10. 1. Resum dels amidaments del moviment de terres 

 

 

6.3 Trànsit 
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L'estudi de trànsit previ al disseny de la carretera, resulta imprescindible per saber si la 

solució adoptada permetrà absorbir tot el flux de vehicles que hi circulin i també per tal 

de conèixer la categoria de trànsit pesant que a la fi es traduirà en el disseny de la 

capa de ferms. 

 

Per avaluar el trànsit que circularà per la variant de Belltall objecte d’aquest estudi, 

s’han utilitzat les dades recollides a la publicació Pla d’Aforaments 2007 de la Direcció 

General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l’estació 

d’aforament al PK 53,46 de Solivella, a la mateixa C-14. La dada de trànsit que 

s’ajusta al tram projectat al nostre estudi Informatiu té una IMD = 2520 veh/dia i V.P. = 

16,71 % (dada de l’any 2007). 

 

De la comparació de les intensitats per a cada nivell de servei amb les calculades  a 

l’”Annex 8. Estudi de trànsit”, s’arriba a que l’any horitzó (any 2032) es disposa de 

nivell de servei A, acomplint sobradament allò especificat a la norma de traçat 3.1-IC. 

De fet aquest nivell de servei A continua produint-se inclús anys després de l’any 

horitzó. 

 

Per tant, segons la “Norma 6.1-IC Secciones de firmes de la Instrucción de Carreteras” 

aprovada el 28 de Novembre de 2003 i a partir de la IMDp prevista pel carril de projecte 

per l’any de posada en servei (2012), es considera una categoria de trànsit T2 (200-

799 vehicles pesats / dia). 

6.4 Ferms i paviments 

Segons l’Annex de Geologia i Geotècnia, la pràctica totalitat dels materials presents, al 

llarg dels trams en desmunt del traçat escollit una vegada retirada la coberta vegetal, 

es classifiquen com a sòls tolerables (els sòls del quaternari) i per tant aprofitables per 

a la formació de nucli de terraplens, o adequats en profunditat, materials òptims per a 

terraplenat.  

 

Per homogeneïtat amb els trams anterior i posterior a la nostra variant s’adoptarà la 

mateixa categoria d’esplanada i secció de ferm que la contemplada a l’Estudi 

informatiu del condicionament de la C-14 que també contempla la variant de Solivella. 

La categoria de l’esplanada adoptada és una E3. 
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Així doncs per la formació d’aquesta esplanada utilitzarem el sòl tolerable en el 

fonament del terraplè mentre que el sòl adequat s’utilitzarà com a nucli, per tal de 

minimitzar la capa d’esplanada. 

Finalment serà necessària l’execució de la següent capa: 

 30 cm de sòl estabilitzat in situ amb ciment tipus 3 

 

La secció de ferm adoptada pel tronc principal de la variant de Belltall és: 231 

Del catàleg de seccions de ferms, obtenim que és una capa de tot-ú de 25 cm i 20 cm 

de ferm, intercalarem una primera capa d’adherència ECR-2d-m entre la capa de 

trànsit i la intermèdia una segona capa d’adherència entre la capa intermèdia i la base 

ECR-1d i un reg d’imprimació ECI entre la capa base i la capa granular. 

 

La secció de ferm adoptada, està formada per les següents capes: 

Capa del ferm Gruix Tipus de Material 

Capa de trànsit 3 cm BBTM-11B-3c (dotació 60 kg/m2) 

Capa intermèdia 7 cm AC22 bin S B60/70  

Capa de base 10 cm AC22 base S B60/70  

Base granular 25 cm Tot-ú artificial 

Taula A09. 1. Disposició de les diferents capes en el tronc principal i les rotondes. 

 

Els vorals seran una prolongació de la calçada principal. La seva execució serà 

simultània, sense junta longitudinal entre calçada i voral. 

 

La secció de ferm adoptada per als ramals correspon a una categoria de trànsit T41, 

esplanada E3, del catàleg de seccions de ferms. L’esplanada E3 es formarà 

idènticament que al tronc de la variant.  

 

La secció de ferm adoptada pels ramals de la variant de Belltall és: 4131   

   

Damunt l’esplanada E3 es disposarà una capa de tot-ú artificial de 25 cm. i després el 

paquet de ferms de 10 cm, intercalarem una primera capa d’adherència termoadherent 

ECR-2d-m entre la capa de trànsit i la base i un reg d’imprimació ECI entre la capa 

base i la capa granular. 

 

La secció de ferm adoptada, està formada per les següents capes: 
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Capa del ferm Gruix Tipus de Material 

Capa de trànsit 3 cm BBTM-11B-3c (dotació 60 kg/m
2
) 

Capa de base 7 cm AC22 base S B60/70   

Base granular 20 cm Tot-ú artificial 

Taula A09. 2. Disposició de les diferents capes dels ramals a la variant de Belltall 

 

En el cas dels camins i accessos a finques, les pavimentacions previstes consisteixen 

en 20 cm de tot-ú artificial que en cas de pendents accentuades servirà de base d’una 

capa superficial de 20 cm de formigó. 

Tots els paviments a portar a terme en els illots deflectors dels enllaços consistiran en 

un paviment de formigó en massa tipus HM-20 encintats amb vorada remuntable i 

vorades tipus P1 per zones enjardinades. 

 

Tota la informació addicional referent als materials emprats per a la composició de les 

mescles bituminoses es troba a "l'Annex 09. Ferms i paviments". 

6.5 Drenatge 

D’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua recollits a la publicació “ 

Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 

l’espai fluvial (juny 2006)” les obres de drenatge transversal presents en aquest estudi 

s’han dimensionat per a un període de retorn de 500 anys.   

  

Les principals característiques de les conques estudiades queden reflectides a la 

Taula A04.1. 

 

El dimensionament de les obres de drenatge transversal s’ha realitzat tenint en compte 

les directrius especificades en el document “Recomanacions tècniques per al disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial (juny 2006) de l’Agència 

Catalana de l’Aigua “ i també la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

 

Conca Àrea (km2) 
Longitud del curs 

principal (km) 
Cota superior 

(m) 
Cota inferior 

(m) 
Pendent mitjà 

% 

a.1 0.086 0.711 773.4 758 2.17 

a.2 0.183 0.5 775.9 722 10.78 

a.3 0.1344 0.537 799.1 734.3 12.07 
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a.4 0.0135 0.322 799.1 784 4.69 

b.1 0.141 0.656 773.4 745 4.33 

b.2 0.09 0.481 776.2 711 13.56 

b.3 0.653 1.171 799.1 689 9.40 

b.4 0.056 0.604 795.7 741 9.06 

 

 

Taula A04. 1. Característiques principals de la conca. 

 

Tant les infraestructures de nova construcció com les existents a modificar han de 

garantir el desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter permanent 

correspon a l’associat al període de retorn de 500 anys.  

  

Les dimensions de les obres de drenatge transversal venen condicionades, a part de 

la seva capacitat hidràulica, per altres factors com condicionants topogràfics, criteris de 

sobreelevació establerts a la publicació anteriorment esmentada, i els mínims per 

realitzar els passos de fauna.  

 

A continuació es presenta una taula amb la relació de les diferents infraestructures de 

drenatge projectades que es troben al llarg de la traça estudiada. El llistat compren 

obres de drenatge transversal de diferent tipologia així com també obres de fàbrica 

que donen continuïtat als diferents cursos d’aigua interceptats per la variant.  

O.D. PK Conca Tipologia 
Pendent 
(m/m) 

Q500 
(m

3
/s) 

Qmax 

(m
3
/s) 

Vmax 

(m/s) 

1 0+623 3 Pas inferior 7x4,5 m 0.01 18,48 76,78  2,44 

2 1+370 3 Pas de fauna 7x3,5 m 0.01 18,48 76,78 2,44 

3 1+661 2 Marc 3x2 m 0.01 2,92 8,43 1,41 

4 2+120 1 Marc 3x2 m 0.01 3,88 8,43 1,41 

 
Taula A04. 2. Obres de drenatge projectades 

 

Finalment, la resta d'obres de drenatge correspondran a les obres de drenatge 

longitudinal que tenen per objectiu drenar l'aigua de pluja acumulada en la calçada i 

evitar l'erosió dels terraplens. Per a aquestes obres de drenatge s'ha utilitzat 

majoritàriament cunetes TTR-10 en zones de desmunt, cunetes de voravia i cunetes de 

peu de talús en zones de terraplè. Per als camins projectats i/o reposats s'ha utilitzat el 

tipus de cuneta triangular, també s’ha fet ús de tubs de formigó prefabricat de 40 cm de 

diàmetre brocs desguàs i arquetes de 60x60 cm. Pel que fa al drenatge dels passos 

inferiors es drenarà l’aigua de manera d’evitar el màxim possible que l’aigua arribi a 
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l’interior dels passos, i es col·locaran uns tubs de formigó de diàmetre 40 cm que 

condueixin l’aigua que arribi a dins del pas inferior fins a les arquetes més properes als 

passos inferiors.  En resum, les obres de drenatge longitudinal projectades són: 

 

 Cunetes de peu de desmunt (TTR-10 per al tronc principal). 

 Cunetes triangulars per als camins de servei  

 Cunetes de peu de terraplè i de guarda (revestides de formigó). 

 Tubs de formigó (continuïtat del drenatge longitudinal). 

 Vorades (voravies) i baixants 

 Arquetes i brocs de desguàs 

 

En  "l'Annex 04. Climatologia, hidrologia i drenatge" i al Document 2 “Plànols” hi ha tota 

la informació concernent a les obres de drenatge. 

6.6 Senyalització i abalisament 

Tota la senyalització, tant vertical com horitzontal, s'ha projectant segons les 

especificacions de la "Norma 8.2.-I.C. Marcas viales” i la "Norma 8.1.-I.C. Señalización 

vertical". 

 

En funció de les característiques de la via i els tipus d’accidents més comuns que cal 

esperar, s’ha decidit utilitzar el tipus de barrera BMSNA4/120b. Aquest tipus de 

barreres són les indicades per vies d’una sola calçada per tal de prevenir accidents 

normals amb suports tubulars instal·lats cada 4 m (Figura.07.5). Paral·lelament, en els 

revolts de radis inferiors a 400 m, s’instal·larà en la part exterior del revolt un sistema 

de protecció per motociclistes BMSNA2/120b (Figura.07.6). 

 

Aquesta informació s'exposa de forma més detallada en "l'Annex 07. Senyalització i 

abalisament". 

6.7 Obres de fàbrica 

El  traçat  d'aquesta  carretera  fa  que  alguns  camins  de  la  zona quedin  tallats,  i  

per  tan  es  fa  necessària  la  construcció  d’estructures  que  permetin donar  

continuïtat  a  aquests,  per  tal  de  donar  “permeabilitat”  a  la  traça  de  la  futura 
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variant. Per altra banda degut a  l'accidentalitat del  terreny és  fonamental  també 

proporcionar continuïtat als cursos naturals d'aigua mitjançant  la construcció d'obres 

de drenatge. Les obres de fàbrica projectades es mostren a la taula A16. 1. 

 

Encreuament Tipologia Denominació Localització 

Camí de Tallat Pas inferior O.F. 1 0+623 

Pas de fauna Pas de fauna O.F. 2 1+370 

Camí de Rocallaura Pas inferior O.F. 3 1+438 

Obra de drenatge Marc formigó O.F. 4 1+661 

Obra de drenatge Marc formigó O.F. 5 2+120 

 
Taula A16. 1. Obres de fàbrica alternativa seleccionada 

 

Es preveuen dos passos inferiors (la variant seria el pas superior) en tota la traça de la 

variant, aquests són amb el Camí de Tallat (PK 0+623) i el Camí de Rocallaura (PK 

1+438). En ambdós casos, l’amplada serà de 7m i l’alçada de 4,5m, per tal de 

permetre el pas a la maquinària agrícola com tractors o recol·lectors de cereals. 

Per als dos passos inferiors d’ambdós eixos s’opta per la solució que s’agafa a l’Estudi 

Informatiu encarregat per GISA, on s’opta per una estructura amb marc tancat  i forma 

rectangular. A part, l’alternativa seleccionada inclou una obra transversal per tal de 

donar permeabilitat als corredors de fauna (petits i grans mamífers), que servirà a la 

vegada com a obra de drenatge de la conca 3 (veure Plànols de Drenatge). 

El fet que la traça de la variant intercepti a les conques definides com a Conca 1 i 

Conca 2 es soluciona mitjançant una obra de drenatge en el punt més baix de cada 

una d’aquestes en contacte amb el terraplè de la variant. S’han dimensionat aquestes 

obres per tal de que puguin també ser utilitzades per petits vertebrats com a zones de 

pas, creant uns passos de fauna a la zona nord de la variant alternatius al pas descrit 

anteriorment. 

En tots els casos,s’opta per una estructura amb marc tancat  i forma rectangular. Les 

característiques dels passos inferiors es poden trobar a la taula A16.2 
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Taula A16. 1. Tipologia obres de fàbrica 

7 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

La major part de les obres travessen zones relativament verges en quant a vies de 

comunicació. Bàsicament hi ha dos àmbits on cal plantejar-se mesures provisionals 

per mantenir la circulació de vehicles sobre les carreteres actuals durant l’execució de 

les obres: 

 

 Inici de la nova carretera. PK 53+000 de l’actual C-14 al sud de Belltall. 

 Final de la carretera. Rotonda de connexió amb la C-14 de nou en direcció a 

Tàrrega. 

 

Així doncs, partint de totes aquestes consideracions prèvies, el conjunt de l'obra de la 

variant de Belltall s'ha estructurat en el desenvolupament dels treballs que s'enumeren 

a continuació:  

 

 Condicionament dels camins. 

 Construcció del tronc de la variant amb les obres de fàbrica i dels eixos de 

connexió amb l’actual C-14. 

 Construcció del ramal sud unidireccional d’entrada al poble i del ramal 

bidireccional que enllaça amb el pas inferior. 

 Construcció de les rotondes nord i sud. 

 

Els dos punts de connexió amb l’actual C-14 produiran interferències al trànsit. Per tal 

de minimitzar en la mesura del possible l'afectació sobre aquestes vies, el pla d’obra 

contempla tramificar la construcció de les rotondes un cop acabada la construcció de 

Denominació Creuament superior Creuament inferior 
Dimensió (m) 

S L H 

O.F.1 Variant Camí de Tallat 7 30 4,5 

O.F.2 Variant Conca 3 7 30 4,5 

O.F.3 Variant Camí de Rocallaura 7 30 4,5 

O.F.4 Variant Conca 2 3 15 2 

O.F.5 Variant Conca 1 3 15 2 



Projecte Constructiu Bàsic                                      Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14     Memòria 

 

31 

l’eix principal de la variant. En el cas de necessitar desviaments provisionals durant 

pocs dies aquests es podran fer pels camins agraris tot i que s’hauran de condicionar 

prèviament en el seu cas.  

Es divideix l’organització de les obres en dos fases, en la primera es dur a terme la 

major part del tronc principal i els ramals sud,  deixant per la segona fase la 

construcció de les dues rotondes (nord i sud), que permetran enllaçar la variant amb 

l’actual C-14. 

 

 

1a Fase 

  

En aquesta primera fase es realitzen totes les obres que es desenvolupen fora de les  

carreteres  en  servei,  a  excepció  de desacceleració del ramal sud. Per tant, es duu a 

terme la construcció de tota la variant a partir del PK 0+300 fins al PK 2+370. Aquestes 

últimes obres, tot i desenvolupar-se  en  la  part  exterior  dels  vials  en  servei  sense  

produir  afeccions  importants  als vehicles  que  circulen,  la  presència  de  personal  i  

maquinària  a  prop  de  la  calçada obliga a disposar d’una correcta senyalització 

provisional de les obres.   

 

També cal tenir present que els les obres de fàbrica hauran d’estar executades abans 

que  els treballs de plataforma arribin al punt en concret.  

 

2a Fase 

 

En aquesta fase es realitzen les actuacions necessàries per construir les rotondes i la 

unió del ramal sud amb la rotonda sud. Finalment caldrà acabar en la seva totalitat el 

tronc de la variant i la intersecció d’aquest amb la rotonda nord. D’aquesta manera es 

construiran les rotondes en dos parts, de manera que el tràfic circuli per la meitat de la 

rotonda que no hi hagi obres. 

 

Pel que fa al ramal sud d’accés al poble s’esperarà a que la nova variant ja estigui 

connectada pel sud a l’antic traçat per poder-lo construir, ja que caldrà demolir part de 

la traça actual de la C-14. S’aprofitarà l’existència del ramal bidireccional amb el pas a 

nivell inferior ja existent com a punt provisional d’entrada al poble com a alternativa al 

nou ramal. 
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"L'Annex 12. Estudi d'organització i desenvolupament de les obres" tracta els diferents 

aspectes del desenvolupament de les obres. 

8 PLA D’OBRA 

La durada total de les obres està estimada en un total de 242 dies laborables, 

equivalents a 12 mesos naturals.  

 

Els treballs a realitzar es poden englobar en treballs previs (15 dies), moviments de 

terres (86  dies), obres de fàbrica (160 dies), obres de drenatge (58 dies), construcció 

de la rotonda i del desviament de la T-242 (43 dies), pavimentació (66 dies), 

senyalització (34 dies) i les diferents mesures correctores que s'extendran al llarg de la 

durada total de l'obra 

 

Cal remarcar que la construcció dels dos viaductes és un dels punts crítics de l'obra 

degut a la seva complexitat, durada i interacció amb tasques posteriors com la 

pavimentació i senyalització. Així mateix, també és important compaginar les obres 

dels dos viaductes per tal de sincronitzar de forma continua les tasques que 

requereixen d'una mà d'obra i maquinària especialitzada com els fonaments, la 

construcció de les piles i la col·locació de les bigues. D'aquesta manera la possibilitat 

d'acabar l'obra en els terminis prevists vindrà condicionada en bona mesura per la 

possibilitat de concloure les obres de fàbrica en el temps prescrit.  

 

Informació detallada sobre la planificació de l'obra així com un diagrama de Gantt amb 

el pertinent camí crític es poden trobar en "l'Annex 13. Pla d'obra". 

9 EXPROPIACIONS 

El terreny que afecta el traçat de la nova carretera és íntegrament sòl no urbà agrícola. 

Per a delimitar aquesta superfície, s'ha tingut en compte una franja de 3 m a banda de 

l'aresta del talús. També s'han expropiat aquells terrenys que un cop feta l'expropiació 

pertinent, hagin quedat molt fragmentats com són els terrenys que queden enmig dels 

enllaços. La superfície total a expropiar de forma permanent és de 97.203,62  m2, 

inclosos els 3 metres a banda i banda de l’aresta d’explanació (extrem del moviment 
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de terres realitzat) i l’espai necessari per reposar els camins adjacents a la traça de la 

carretera.  

 

Pel que fa a les ocupacions temporals per a la instal·lació d'equipaments per als 

treballadors de l'obra, per l'apilament de materials, i ocupacions temporals per serveis 

afectats s'han previst les següents superfícies: 

 

- 25.240 m2  en concepte d’apilament i emmagatzematge.  

- 8.975  m2  en concepte de zona per a la ubicació d’instal·lacions.  

- 545 m2  en concepte de zona per caseta d'obra.  

 

Admetent que els costos d'expropiació temporal corresponen al 30% dels costos 

d'expropiació permanent.  

 

En la Taula A14.1 es mostren les expropiacions tant permanents com temporals i 

servituds de pas. Per una altra banda a "l'Annex 14. Expropiacions" és desenvolupa tot 

el referent a les expropiacions que s'han de dur a terme. 

 

CONCEPTE m
2
 € totals 

Expropiació Sòl no urbà 97.203,62 
174.966,52 € 

Ocupació temporal 34.760 20.647,44 € 

      

TOTAL 131.963,62 195.613,96 € 

 

 
Taula A14. 1. Cost total de les expropiacions 

 

 

 

 

10 SERVEIS AFECTATS 

Tal com s'especifica en "l'Annex 15. Serveis afectats", no existeixen serveis en l’àmbit 

del terreny on queden ubicades les dues alternatives comparades a l’anàlisi 

d’alternatives (Annex 5), per tant, no resulten afectats els serveis de cap companyia. 

Atenent a la no afecció de serveis existents, el cost de les reposicions dels serveis 

afectats per les diferents alternatives és nul. 
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11 ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

L’estudi d’impacte ambiental, recollit a l’Annex 18, analitza les diferents afeccions que 

es poden produir amb la construcció de la variant de Belltall. 

 

La finalitat de l’estudi és, per tant, la de realitzar una anàlisi, valoració i comparació de 

les possibles solucions per la realització del projecte de la variant de Belltall per una 

correcta adequació ambiental del mateix, d’acord amb els paràmetres de disseny 

establerts en l’Ordre d’estudi. Tot definint un conjunt de mesures preventives, 

correctores o compensatòries per tal de reduir o anular els possibles impactes 

moderats o severs.  

 

L’àmbit d’estudi se situa íntegrament en la comarca de la Conca de Barberà dins la 

província de Tarragona. A nivell més local, el projecte es localitza en el nucli de Belltall 

(terme municipal de Passanant), al límit amb la comarca de l’Urgell. Passanant compte 

amb els següents nuclis de població: Passanant, Belltall, la Glorieta, l’antic terme de la 

Sala dels Comalats, el despoblat dels Vilars, el Fonoll i l’aldea de la Pobla de Ferran. 

El conjunt del terme municipal té una extensió d’uns 27,4 km2 i una població de 175 

habitants. De tota la extensió del municipi, unes 1.600 ha són terres llaurades i unes 

500 ha pertanyen a terreny forestal. 

A l’Estudi es presenta la descripció de la situació actual del medi físic afectable per les 

obres. Aquesta descripció es basa tant en les dades recopilades en les successives 

visites a la zona com en la consulta a entitats governamentals, privades i bibliografia. 

El resultat de la investigació es reflecteix en aquest apartat. Tanmateix, només es 

descriuen aquells aspectes de l’entorn que resulten afectats per l’actuació i no es 

pretén en cap moment fer una descripció exhaustiva del medi natural de zones més 

allunyades o sense cap relació amb els processos que tenen lloc dins de l’àmbit 

d’afecció real. 

 

Els impactes negatius més destacats, que es donen en la zona d’estudi, es 

resumeixen a continuació: 

 Impactes en la geologia i edafologia: Els impactes més importants es 

concentren en la pèrdua de sòl edàfic i el risc d’erosió dels talussos.  
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 Impactes paisatgístics: Principalment, afectarà a la unitat de paisatge agrari. 

Tot i que s'ha intentat reduir al màxim l'impacte visual, reduint al màxim la zona 

de terraplens i escollint finalment l’alternativa més allunyada de la població i 

menys visible des de la mateixa. 

 Impactes acústics: Els propietaris de les finques limítrofes amb la traça de la 

nova carretera veuran incrementat l'impacte acústic. L'afectació acústica de la 

variant al nucli de Pira serà reduïda ja que es troba a prou distància i a més a 

més es compensarà amb la reducció acústica del trànsit que actualment 

passava pel centre del poble. 

 Impactes a la vegetació: El traçat de la variant afecta als conreus herbacis 

extensius de secà (amterllet i olivera) i vinya, així com en menor extensió 

fruiters de secà (amterller i olivera), i boscos de pi blanc així com boscos de 

ribera del riu Anguera, en present projecte s'han previst actuacions per 

restaurar la vegetació de ribera afectada 

 Impactes a la fauna: el territori on es situa la variant no es caracteritza per 

tenir moviments migratoris de cap espècie en concret, tot i així s’aconsella 

prendre mesures per tal d’afectar el mínim els mamífers i vertebrats de petit 

tamany. Els drenatges transversals dissenyats tenen les dimensions 

adequades per a ser utilitzats com a passos de fauna. 

 Impactes als usos del sòl, planejament, ordenació del territori: La nova 

variant afectarà a sòls d’usos agrícoles.  

 Impactes a infrastructures i serveis: La construcció de la nova 

infraestructura afectarà alguns camins existents.  

 Impactes al patrimoni històric:  Al llarg del recorregut del traçat s’han trobat 

antigues masies abandonades i en runes, però el traçat escollit no afecta 

directament a cap d’elles, si que passa a alguns metres d’aquestes. 

 

Pel que fa a les mesures correctores, una de les més importants és la restauració dels 

talussos mitjançant l’estesa de terra vegetal i posterior revegetació. Aquesta mesura 

es realitzarà tant en els terraplens com en els desmunts. 
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També resulta molt recomanable regar amb aigua la traça de la carretera en la fase de 

obres d’explanació per tal de reduir l’aixecament de pols. 

 

Òbviament, caldrà refer tots aquells camins existents afectats, així com els accessos a 

aquelles finques, granges, etcètera que es puguin veure perjudicades pel traçat de la 

nova carretera. 

 

La morfologia ondulada de la zona pot comportar problemes d’entollament dels camps 

de conreu situats a la sortida de les aigües de les obres de drenatge. Per tant, és 

recomanable que en fase de projecte es faci un estudi detallat del drenatge 

longitudinal i transversal. 

12 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 17, i 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 laborals, 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 sense IVA és de 107.032,14€ (CENT SET MIL TRENTA-DOS 

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS). 

13 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, recollit en l’Annex 19 adjunt, que descriu 

les unitats d’obra que seran sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les 

obres, establint procediments per a la recepció dels materials, i marcant els criteris de 
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control sobre materials, geometria i execució. S’adjunta com a apèndix a l’Annex 19 el 

pressupost estimat del Pla de control de Qualitat. 

 

La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, 

comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment i sobre qualsevol 

element de l’obra, havent el Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material 

necessària per a això.  

 

Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per la 

Direcció d’Obra, que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el contracte 

d’execució. 

 

L'import d'aquest Pla de Control de la Qualitat s'estima en 88.356,78 € (VUITANTA-

VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS), 

o el que equival a un 2,43 % del pressupost d’execució material. 

14 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 d'obra.  

 

Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%, tal com 

queda  reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a l’Annex 20.  

15 RESUM DEL PRESSUPOST 

Tal i com es detalla a “l’Annex 21 Pressupost per al coneixement de l’administració”, a 

continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’administració de 

l’alternativa escollida com a variant de Belltall.  

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Pressupost d'Execució Material 3.627.647,75 € 

Despeses generals(13%) 471.594,21 € 

Benefici industrial (6%) 217.658,86 € 

Total sense IVA 4.316.900,82 € 
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IVA (18%) 777.042,15 € 

Pressupost d'Execució per Contracte 5.093.942,97 € 

Control de Qualitat 88.356,78 € 

Expropiacions 174.966,52 € 

Ocupacions Temporals 20.647,44 € 

Pressupost per al Coneixement de l'Administració 5.377.913,71 € 

 
Taula A21. 1. Pressupost per al Coneixement de l'administracióo 

 
El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: 
 

(CINC MILIONS TRES-CENTS SETANTA-SET MIL NOU-CENTS TRETZE 

EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

16 REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial 

Decret 2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 

Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 

1098/2001 de 12 d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus. 

 

S’ha escollit la fórmula polinòmica número 1, que té la següent expressió: 

 

15.016.013.025.031.0
0000


L

L

S

S

E

E

H

H
K tttt

t  

On, 

Kt = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t . 

H0 = Índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació. 

Ht = Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t . 

E0 = Índex de cost de l’energia en la data de licitació. 

Et = Índex de cost de l’energia en el moment d’execució t . 

S0 = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de licitació. 

St = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t . 

L0 = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de licitació. 

Lt = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de l’execució t . 
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17 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Es proposa a la taula següent 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 SUBGRUP 

A 
Moviments de terres i 

perforacions 

1 Desmunts 

2 Explanacions 

B 
Ponts, viaductes i grans 

estructures 

1 De fàbrica 

3 De formigó pretensat 

G Vials i pistes 
4 Amb ferms de mescles bituminoses 

5 Senyalització i abalissament vial 

K Especials 
1 Fonaments especials 

6 Jardineria i plantacions 

 
Taula 2. Classificació a exigir als contractistes. 

 

La categoria del contracte d’obres, a partir de la seva anualitat mitjana, serà la 

categoria f (doncs l’anualitat mitjana és superior 2.400.000€). 

18 TERMINIS D'EXECUCIÓ I GARANTIA 

El termini d’execució serà de 12 mesos i mig, d’acord amb el pla d’obra previst. No 

obstant, el Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment 

en la seva oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i ha de 

comptar amb terminis parcials d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al 

present projecte. 

 

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

infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes 

seran a càrrec del contractista. Aquest termini 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 
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contractista, un cop descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el 

termini de garantia o altres sancions de caire administratiu. 

19 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLERTA 

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 la carretera C-14 al seu pas per Belltall” (infraestructura completa, senyalització, 

barreres, etc.). Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, és 

susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

20 DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 

El present Projecte està format pels següents Documents: 
 
 
 

Document núm. 1. Memòria i annexos a la memòria 
 

 Memòria 

 Annexos a la memòria 

 

 Annex 01 Raó de ser del projecte 

 Annex 02 Cartografia i topografia 

 Annex 03 Geologia i geotècnia 

 Annex 04 Climatologia, hidrologia i drenatge 

 Annex 05 Estudi d’alternatives 

 Annex 06 Traçat 

 Annex 06A Reposició de camins 

 Annex 07  Senyalització i abalisament 

 Annex 08 Estudi de trànsit 

 Annex 09 Ferms i paviments 

 Annex 10 Moviment de terres 
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 Annex 11 Procedència dels materials 

 Annex 12  Estudi d’organització i desenvolupament de les obres 

 Annex 13 Pla d’obra 

 Annex 14 Expropiacions 

 Annex 15 Serveis afectats 

 Annex 16 Tipologia de les obres de fàbrica 

 Annex 17 Estudi de seguretat i salut 

 Annex 18 Estudi d’impacte ambiental 

 Annex 19  Pla de control de qualitat  

 Annex 20 Justificació de preus 

 Annex 21   Pressupost per al coneixement de l’administració 

 Annex 22 Reportatge fotogràfic 

  

 

 

Document núm. 2. Plànols 
 

Núm. 1: Índex i Situació General     

Núm. 2: Topogràfic       

Núm. 3: Planta de Conjunt       

Núm. 4: Distribució de Fulls      

Núm. 5: Planta General      

Núm. 6:  Interseccions      

Núm. 7: Perfils Longitudinals     

Núm. 8: Seccions Transversals      

Núm. 9:  Seccions Tipus i Ferms      

Núm. 10: Plantes de Drenatge     

Núm. 11:  Senyalització         

Núm. 12: Detalls de Senyalització      

Núm. 13: Expropiacions     

Núm. 14: Serveis Afectats     

Núm. 15: Mesures Correctores 

Núm. 16: Obres de fàbrica  

 

 
Document núm. 3. Plec de Condicions 
 
Document núm. 4. Pressupost 
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Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost d’execució material 

Pressupost d’execució per contracte 

21 CONCLUSIÓ 

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

permet la completa execució de les obres previstes al Projecte Bàsic Constructiu 

“Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall”, es realitza l’entrega del present 

projecte.  

 

 

L’autor del Projecte 

Barcelona, Octubre de 2011 

 

 

 

 

Ferran Mach Rufí 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1 INTRODUCCIÓ 

El següent annex té com objectiu justificar la necessitat de la construcció de la nova 

carretera C-14 al pas per Belltall, que porta com a nom “Variant de Belltall” entre els PK 

53+000 i 55+460” que discorre pel municipi de Passanant i Belltall a la comarca de la Conca 

de Barberà, i presentar les diferents realitats, econòmiques, socials, demogràfiques etc que 

justifiquin el projecte. 

1.1 Localització 

La Conca de Barberà limita al nord amb la Segarra, al nord-est amb l'Anoia, al sud-est amb 

l'Alt Camp, al sud amb el Baix Camp, al sud-oest amb el Priorat, a l'oest amb les Garrigues i 

al nord-oest amb l'Urgell. La comarca abasta una superfície de 650,2 quilometres quadrats, 

el que representa el 2% del total de Catalunya. 

 

 

 

Figura A01. 1. Localització de la comarca de la Conca de Barberà 

 

Municipi de la Conca de Barberà, situat a la part nord-occidental de la comarca, al sector 

meridional dels Comalats, en els primers altiplans meridionals de la plataforma segarrenca. 

El terme, amb una extensió de 27'48 Km2, és drenat per diversos torrents que aflueixen al riu 

Corb, el torrent de Forès, el de Seriol, el de Glorieta i el barranc de Belltall. 

Travessa el terme la carretera comarcal de Salou a Ponts C-14 que, després de superar el 

coll de Belltall, passa pel bell mig d'aquesta població. Comunica la Conca i la Segarra. 
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Per la seva part central, el terme és travessat també per la carretera local que va de la 

d'Artesa de Segre-Montblanc a Sarral , passant pel coll de Forés. Travessa Passanant i 

s'ajunta amb la comarcal de Salou a Ponts, prop de Ciutadilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A01. 2. Nuclis del terme municipal de Passanant i Belltall 

 

El poble, a 714 m. d'altitud, està situat en un petit altiplà a la part septentrional del terme. 

Compta amb els agregats de Belltall, Glorieta, l'antic terme de la Sala de Comalats, el 

despoblat dels Vilars i el llogaret de La Pobla de Ferran. 

 

 

 

1.1 Demografia 

Figura A01. 3. Distribució dels municipis de la comarca de la 

Conca de Barbera 
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La població, mai gaire nombrosa, tingué la seva màxima demogràfica l'any 1930, amb 1014 

habitants. A partir del 1936, sofreix una minva progressiva fins a la década dels anys 80, on 

les millores realitzades en serveis el municipi, provoca, encara que lentament, un augment 

continuat de la població. Actualment, malgrat que la població permanent augmenta a poc a 

poc, (d'un cens de 192 habitants el 1994, s'ha passat a un cens de 217 habitants el 2004, i a 

174 el 2009) les cases, que durant anys romanien tancades, han estat arranjades i són 

habitades com a lloc de segona residència, mantenint en la seva imatge visual aquells trets 

característics, de les façanes de pedra vista, al que li dona el municipi un caire únic en el 

sistema urbanitzador.  

 

Figura A01. 4. Fotografia panoràmica de la població de Pira 

 

 

 

 
Taula A01. 1. Evolució de la demografia del municipi de Passanant i Belltall 

1.2 Economia 
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La població es dedica a l'agricultura. Com que el aigua és escassa, els conreus són de secà. 

Ocupen un 71'85% del terme, dedicats bàsicament a cereals, blat i ordi. Les terres incultes 

són ocupades per pasturatges, boscs de pins i alzines i muntanya baixa. 

La vegetació natural i els boscos, juntament amb les terres ermes, ocupen aproximadament 

un 15% de l’extensió del terme; la resta és dedicada al cultiu eminentment de secà: els 

cereals. Algunes terres -racons, puntes, feixonets, estrets…- resten ermes perquè no hi pot 

entrar la maquinària motoritzada a causa de l’orografia del terreny.  

L’activitat econòmica principal és el conreu i la producció de cereals, en especial de l’ordi. El 

conreu i la producció d’alls també han ocupat un lloc destacat dins l’economia del poble, 

molt estimats en altres comarques per la seva qualitat i per a llavor de sembrar. Conreus tots 

ells de secà. L’aviram i els conills també són part important de l’economia d’algunes famílies. 

El mercat principal on s’abasta la població és Tàrrega. Altres llocs d’activitats comercials 

diverses són Montblanc, Ciutadilla, Solivella, Sarral, Valls… 

Destacable darrerament la residència permanent i de treball de artistes professionals, amb 

treballs de ceràmica, escultura i fotografia. També destacable és l'increment de l'activitat de 

turisme rural, amb dos Hostals-Retaurants, Cal Feliuet a Belltall, i L'Hostalet a la Sala de 

Comalats, i darrerament la l'obertura de dues cases rurals, Cal Mitjà a Belltall i Ca la 

Bacardina a Passanant, a més d'una casa rural compartida, Dos Ponts a Passanant, les 

quals han donat més vida a aquest nuclis de població, i el municipi en general.  

 

 

 

1.3 Infraestructures 

Figura A01. 5. Camps d’ordi situats a la zona d’inici de les alternatives 
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Sobre les comunicacions de la Conca de Barberà conflueixen dos elements: una complexa 

orografia i el fet que la Conca de Barberà constitueix, geogràficament, una zona natural de 

pas entre les planes litorals i l'interior català i peninsular. 

La Conca de Barberà és una comarca amb una bona xarxa de comunicacions que es 

fonamenta en els sis grans eixos intercomarcals que la creuen: 

 

- Autopista AP-2 (sortida núm. 9, Montblanc/Poblet)  

- Carretera nacional N-240 (Tarragona-Sant Sebastià/Bilbao)  

- Carretera comarcal C-14 (Salou-Ponts)  

- Carretera comarcal C-241 (Montblanc-Manresa)  

- Ferrocarril Lleida-Tarragona/Barcelona  

- AVE Madrid – Barcelona 

 

Les vies més importants s'orienten d'est a oest, seguint el curs del riu Francolí (ferrocarril, 

AP-2 i N-240) pel corredor Vimbodí i Poblet, l'Espluga de Francolí, Montblanc, Vilaverd. De 

nord a sud creua la comarca la C-240, el veritable eix vertebral de la Conca de Barberà, ja 

que enllaça la Conca estricta amb la Baixa Segarra. En aquest sector, la carretera T-221 

permet un accés directe des de Santa Coloma fins a la N-II (Barcelona-Madrid) a l'alçada de 

la Panadella (Anoia). 

A banda d'aquestes importants vies de comunicació, la Conca de Barberà disposa d'una 

densa xarxa de carreteres locals i de camins que permeten accedir a qualsevol indret de la 

comarca, ja sigui nucli de població o espai d'interès natural, sense cap mena de dificultat.  

També la comarca disposa de diversos camins peatonals de sorra que la recorren unint les 

diferents poblacions que la conformen. Aquests camins de terra, sovint són paral·lels a les 

actuals vies de comunicació. 
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El municipi de Passanant és travessat bàsicament per dues vies principals de forma 

paral·lela: la C-14, que travessa el nucli de Belltall i la T-222 que travessa el nucli de 

Passanant, convertint-se en T-234 fins al límit de la comarca per passar a L-234 un cop 

entra a la comarca de l’Urgell, a la província de Lleida, en direcció Ciutadilla. 

 

 

Figura A01. 2. Camins GR que recorren tota la comarca. 

Figura A01. 3. Distribució de carreteres de la comarca de la Conca de Barberà 
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La Carretera C-14 o Eix Tarragona-Andorra és una carretera de la Xarxa Bàsica Primària de 

Catalunya que uneix el Camp de Tarragona amb La Seu d'Urgell. Amb una longitud de 177,4 

km, comença a Salou, on enllaça amb la C-31b a Tarragona, i finalitza al poble d'Adrall, al 

municipi alt-urgellenc de Ribera d'Urgellet, on enllaça amb la N-260. Es tracta d'una 

carretera convencional de calçada única en la major part del seu recorregut. Està 

desdoblada entre Salou i Reus i entre Reus i Alcover, en forma d'autovia. 

Entre Montblanc i Tàrrega, la C-14 té els següents enllaços: 

PK Població IMD 

(2007) 

Carretera amb enllaç Destinacions 

34,5 Montblanc    N-240a  Montblanc  

35,0 Montblanc    N-240  (inici superposició) Valls, Tarragona 

37,3 Montblanc    N-240  (final superposició) Lleida  

  2.967  AP-2  Lleida, Saragossa, Bar

celona 

38,7 La Guàrdia dels 

Prats (Montblanc) 

  C-241  Pira, Santa Coloma de 

Queralt, Igualada 

41,1 Montblanc    TV-2337  Blancafort 

45,1 Solivella    TV-2336  Blancafort 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Tarragona
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Seu_d%27Urgell
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=C-31b&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tarragona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Adrall
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Urgell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_d%27Urgellet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Salou
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alcover
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montblanc
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=N-240a&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montblanc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montblanc
http://ca.wikipedia.org/wiki/N-240
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valls
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tarragona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montblanc
http://ca.wikipedia.org/wiki/N-240
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleida
http://ca.wikipedia.org/wiki/AP-2
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Saragossa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Gu%C3%A0rdia_dels_Prats
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Gu%C3%A0rdia_dels_Prats
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montblanc
http://ca.wikipedia.org/wiki/C-241
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pira
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_de_Queralt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_de_Queralt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Igualada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montblanc
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=TV-2337&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Blancafort
http://ca.wikipedia.org/wiki/Solivella
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=TV-2336&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Blancafort
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49,9 Solivella    TP-2335  Vallbona de les 

Monges 

50,9 Solivella    T-233  Sarral, Forès 

56,3 Passanant/Ciutadilla 2.520  Límit provincial 

 Tarragona/Lleida  

 

62,6 Ciutadilla  2.368  L-234  Passanant 

    LV-2341  Nalec 

63,0 Ciutadilla    L-241  Guimerà 

63,3 Ciutadilla    L-201  Sant Martí de Riucorb  

68,2 Verdú   LV-2101  Verdú 

72,4 Tàrrega 5.047  LV-2021  Sant Martí de Riucorb  

72,8 Tàrrega   N-IIa  Vilagrassa, Anglesola 

74,2 Tàrrega 9.566  A-2  Lleida, Saragossa,  

Cervera, Barcelona 

    L-310  Guissona 

81,0 Tàrrega   LV-3233  Tornabous 

 

El principal eix de comunicacions del municipi de Belltall és la carretera C-14 que travessa la 

població.  

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Solivella
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=TP-2335&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vallbona_de_les_Monges
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vallbona_de_les_Monges
http://ca.wikipedia.org/wiki/Solivella
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=T-233&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sarral
http://ca.wikipedia.org/wiki/For%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Passanant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutadilla
http://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Tarragona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Lleida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutadilla
http://ca.wikipedia.org/wiki/L-234
http://ca.wikipedia.org/wiki/Passanant
http://ca.wikipedia.org/wiki/LV-2341
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nalec
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutadilla
http://ca.wikipedia.org/wiki/L-241
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guimer%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutadilla
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=L-201&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Mart%C3%AD_de_Riucorb
http://ca.wikipedia.org/wiki/Verd%C3%BA
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=LV-2101&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Verd%C3%BA
http://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0rrega
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=LV-2021&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Mart%C3%AD_de_Riucorb
http://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0rrega
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=N-IIa&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilagrassa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anglesola
http://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0rrega
http://ca.wikipedia.org/wiki/A-2
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Saragossa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cervera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/L-310
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guissona
http://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0rrega
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=LV-3233&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tornabous
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Figura A01. 4. Mapa de detall de la situació de la població de Belltall 
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2 RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

La nova variant de la població de Belltall ha de permetre principalment descongestionar el 

trànsit que actualment passa pel nucli urbà de la població tot millorant la seguretat vial, la 

contaminació i els sorolls dins del municipi. Són varis els motius que justifiquen la seva 

construcció: 

 

1- Gran part del volum de vehicles que  transiten aquesta via, no  tenen com a origen o 

final  dels  seus  trajectes la població de Belltall,  únicament  el creuen  per  arribar  a  

la  seva  destinació. 

 

2-  El pas de la C-14 és veu alterat per l’existència d’un semàfor al llarg del pas de la 

carretera per la població de Belltall, l’existència d’aquest semàfor és la de reduir la 

velocitat dels vehicles un cop dins del poble. Relacionat amb el punt anterior, una 

variant a l’actual carretera permetria als vehicles que no tenen com a destí final 

Belltall no hagin de veure alterat el seu viatge.  

 

Figura A01. 5. Semàfor a l’entrada sud de Belltall 
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Figura A01. 6. Semàfor a l'entrada nord de Belltall 

 

3- Donat al caràcter agrícola de la comarca i de la població, i en ser la C-14 la única via 

que uneix la major part de les poblacions dins de la comarca, en moltes ocasions a 

dins de la població es veuen situacions en que vehicles agrícoles, camions, vehicles 

particulars i vianants comparteixen l’espai per circular. 

 

 

4- Una sèrie de plaçes i espais públics, així com els principals carrers de la població 

entren en contacte amb la C-14, el que genera moviment de persones al voltant de la 

via de comunicació. 

 

Aquest  fets,  conjuntament  amb  la  necessitat d’augmentar  la  capacitat  de  la  via,  

consolida  i  referma  la  raó  de  ser  del  present projecte  constructiu. 

Figura A01. 7. Imatge de la C-14 al seu pas per Belltall 
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 Aquesta nova variant s’incorporarà a  la xarxa bàsica de carreteres de  la Generalitat de 

Catalunya. Tot  seguit  s’explica què  s’entén per  xarxa  bàsica  i en què  consisteixen  les 

actuacions  previstes  en  la  Proposta  de  Xarxa  Viària  del  Pla  d’Infraestructures  de 

Transport de Catalunya (PITC).  

  

"La xarxa bàsica és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga  

distància  i  inclou  també  les  vies  intercomarcals  i  intracomarcals  d'una  especial 

importància. En forma part,  també,  la xarxa arterial  integrada per  les vies segregades 

d'accés  als  nuclis  de  població  que,  passant  totalment  o  parcialment  per  zones 

urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas.  

 

Criteris de definició topològica  

En  la proposta de xarxa bàsica,  les noves  infraestructures viàries hauran de  reforçar  

l'estructura  nodal  del  territori  de  Catalunya,  garantint  també,  en  la  línia  del  Pla  de 

carreteres de 1985, que efectivament cap municipi de Catalunya no quedi situat a més de 25 

km d'aquesta xarxa; l'excés de recorregut per carretera respecte a la longitud en línia  recta  

entre  dos  punts  bàsics  del  territori  català  mai  serà  superior  al  50%  en terreny pla i 

80% en terreny muntanyós; la velocitat a vol d'ocell entre punts bàsics de territori  català mai  

no  serà  inferior  a  50  km/h  en  terreny  pla  i  a  35  km/h  en  terreny muntanyós.  

   

Criteris de servei  

La  xarxa  viària  bàsica,  pels  trànsits  previstos  a  partir  de  les  directrius  de  mobilitat 

fixades,  ha  de  garantir  nivell  de  servei  D  a  l'hora  100,  en  l'horitzó  2026.  Així,  la 

capacitat de  la xarxa viària s'ha d'augmentar selectivament per garantir aquest nivell de 

servei, excepte a  les carreteres d'accés a  l’RMB  i a altres aglomeracions urbanes com 

Tarragona o Girona, on s'haurà d'admetre un cert nivell de congestió viària  i on les mesures 

de gestió i explotació més eficient de la xarxa ja existent seran prioritàries.  

  

Criteris intermodals   

Els trams resultants de l’aplicació dels criteris topològics per a la formació de la xarxa bàsica  

es  validaran  mitjançant  una  anàlisi  multimodal  en  la  qual  s’avaluaran  els  

diversos modes  de  transport  possibles  en  el  corredor,  cosa  que  posarà  en  relleu  la 

pertinença de substituir-los o completar-los amb infraestructures o serveis de transport 

públic."  

 



15 

 

En  les actuacions previstes dins d’aquest pla, consta  la variant de Belltall per la carretera 

C-14, objecte d'aquest projecte:  

 

“Eix Tarragona / Reus - Andorra (C-14/A-27/N-260/N-145)“  

 

C-14: desdoblament Reus - Alcover. Variants de Solivella, Tàrrega, Agramunt, Artesa de 

Segre, Ponts, Coll de Nargó, Organyà, el congost de Tresponts i el Pla de Sant Tirs. N-260: 

variant d’Adrall i la Seu d’Urgell. N-145: condicionament la Seu d’Urgell - límit amb Andorra. 

 

3 PARÀMETRES DE DISSENY 

A continuació s’exposen els principals paràmetres de disseny definits a l'ordre d'estudi del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a l’elaboració del present projecte 

constructiu “Variant de Belltall. C-14” 

 

 

Paràmetres de disseny 

Tipus de xarxa Bàsica primària 

Tipus de via Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny Accidentat 

Velocitat de projecte 70 km/h 

Secció tipus: 

Calçada 

Vorals 

7/10 

7 m 

1,5 m 

 

Taula 1. Paràmetres de disseny de la nova carretera. 

 

4 QUALIFICACIÓ DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE I SÒL NO 

URBANITZABLE  

  

Al  POUM  de  la població de Passanant i Belltall creat el 2010 es poden trobar les 

qualificacions de sòl urbà, urbanitzable i sòl no urbanitzable.   

  

A  l'apèndix  d'aquest  mateix  annex  es  poden  trobar  plànols  de  les  qualificacions  

esmentades extretes directament de  la pàgina web de  l'ajuntament de Passanant i Belltall.  
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1 INTRODUCCIÓ 

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

per a l’elaboració del Projecte “Variant de Belltall. C-14”. Per a la redacció d’aquest 

annex, s’ha utilitzat la informació proporcionada a l’Estudi Informatiu de la Variant de 

Belltall. 

 

2  DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 

Com a cartografia bàsica per a dur a terme els diferents estudis associats a la definició 

del Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000 i 1:5.000 facilitats per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50.000 s’ha consultat i utilitzat el full corresponent 

al mapa topogràfic de Catalunya que s’enumera tot seguit: 

 

Full: 390  Nom: Cervera 

 

En quant a cartografia a escala 1:5.000, s’han utilitzat els següents fulls, facilitats per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya: 

 

Full: 265-120  Nom: Rocallaura 

Full: 265-121  Nom: El Cap del Coll 

Full: 266-120  Nom: Sala de Comalats 

Full: 266-121  Nom: Les Forques 

 

 

A més, per a la realització d’aquest projecte s’ha disposat de cartografia parcial de la 

zona a escala 1:1.000 facilitada a l’Estudi Informatiu de la Variant de Belltall de GISA. 

 

En aquest projecte s’han utilitzat les plantes de topografia citades anteriorment a 

diferents escales per generar les plantes de situació i de conjunt (1:50.000 i 1:5.000) 

per una banda, i per les plantes generals i de definició geomètrica (1:1.000) per l’altra. 
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La informació digitalitzada d’aquests fulls també ha estat necessària per a la realització 

dels càlculs corresponents a l’annex de traçat i ha permès l’elaboració dels perfils 

longitudinals i transversals de la nova carretera i la realització dels càlculs 

d’amidaments de moviment de terres. 

3 DADES PER AL REPLANTEIG 

Per al replanteig de les obres s’utilitzaran els fulls de la cartografia topogràfica a escala 

1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, prèviament esmentades. 

Els treballs de camp i gabinet necessaris per obtenir la cartografia escala 1/1.000 amb 

procediments fotogramètrics i topogràfics són els següents: 

 

Requisits bàsics: 

 Escala de cartografia 1/1.000 

 Equidistància de corbes: 1 metre 

 Escala de vol fotogramètric: 1/5.000 

 Tipus de vol: exclusiu pel treball 

 Sistema de referència de coordenades i sistema de referència altimètric: Xarxa 

Geodèsica utilitària de Catalunya. 

 

La definició del sistema de referència s’ha ajustat a partir de la xarxa REGENTE, 

basades en les observacions de satèl·lits i amb geoide de Catalunya calculat per l’ 

Institut Cartogràfic de Catalunya. 

S’estima una precisió interna de la xarxa de 0,01 m. La xarxa REGENTE està referida 

al sistema de referència ETRS89, idèntic al sistema de referència en el que treballa la 

instrumentació GPS. 

Els vèrtexs geodèsics de la xarxa REGENTE utilitzats han estat: 

 VG La Pleta 

 VG Solans 

 VG San Roque 

 VG Suro 

 VG Santa Fe 

 VG Andero 
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 VG Santes Creus 

 

Igualment, s’han utilitzat les estacions permanents de referència BELL i REUS. 

Pel present treball s’han implantat 5 vèrtexs topogràfics, els quals s’han enllaçat amb 

els vèrtexs geodèsics mencionats. 

A l’apèndix del present annex s’hi troba una ressenya dels vèrtexs topogràfics 

utilitzats. Finalment a mode resum, podem dir que les dades bàsiques per a la 

elaboració de la cartografia han estat les següents: 

 Vèrtexs de la xarxa REGENTE: 7 

 Vèrtexs de la xarxa bàsica: 5 

 Punts de recolzament fotogramètric: 30 

3.1 Fases de treball 

En aquest apartat es detallaran les fases de treball dutes a terme de forma seqüencial 

per a la obtenció de les coordenades dels punts de recolzament i vèrtexs de la Xarxa 

Bàsica. De manera esquemàtica, les fases bàsiques que s’han dut a terme ha sigut: 

 Xarxa Bàsica Planimètrica 

 Observació de camp de la Xarxa de Vèrtexs 

 Càlcul i ajust de la RVT 

 Observació dels punts de recolzament 

 Càlcul dels punts de recolzament 

 Restitució 

 

Vol fotogramètric 

 

S’ha realitzat un vol fotogramètric exclusiu a escala 1/5.000 a color, seguint les fases 

següents: 

 Planificació del vol: a partir de la delimitació de la zona sobre la cartografia 

digital, es procedeix a realitzar la planificació del vol en funció de l’escala, 

recobriments, direcció de les passades i horari solar pertinents en cada 

cas. Un vol fotogramètric es va distribuir per cobrir la zona proposada, en 7 

passades. 
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 Execució del vol fotogramètric: el projecte de vol es va realitzar segons les 

normes d’Aviació Civil i del Consell Superior Geogràfic. 

 

Treballs topogràfics 

 

Per la realització dels treballs topogràfics es va coordinar la instrumentació que s’havia 

d’utilitzar amb les precisions requerides al PTPG. 

La intervisibilitat dels vèrtexs ha estat determinada per la geografia del terreny, tenint 

en compte que s’ha utilitzat el sistema de medició per GPS no és necessari que 

existeixi visibilitat entre elles. S’ha respectat la condició que la distància màxima entre 

vèrtexs no superi els 2 km de longitud. 

 

Observació xarxa bàsica 

 

La primera fase d’observació a realitzar era la presa de dades per a l’obtenció de les 

coordenades dels vèrtexs ens la xarxa Bàsica que havien sigut assenyalats. Les 

observacions es varen dur a terme amb tècniques GPS i utilitzant el mètode estàtic. 

 

Recolzament fotogramètric 

 

La determinació de la posició dels punts de recolzament necessaris per referenciar 

planimètrica i topogràficament els diferents parells estereoscòpics, es va realizar amb 

procediments d’observació topogràfica similars als descrits als apartats de la Xarxa 

Bàsica. 

 

Treballs topogràfics de gabinet 

 

Càlcul de la xarxa bàsica: la descàrrega de dades registrades durant la fase 

d’observació es va realitzar directament des del receptor de PC mitjançant cable. Un 

cop descarregades les dades es varen bolcar sobre el programa de treball i es va 

iniciar el procés de baselínies segons els següents criteris: 

 Fixar les coordenades dels vèrtexs REGENTE. 

 Calcular totes les baselínies generades entre els vèrtexs REGENTE i els 

vèrtexs topogràfics de la xarxa bàsica. 
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 Ajustar el sistema de baselínies calculat. 

 

 

A continuació es presenten les fitxes tècniques de les ressenyes dels vèrtexs 

geodèsics existents seleccionats per a construir la poligonal de replanteig, amb 

informació com el nom, localització fotografia i coordenades geogràfiques. Aquestes 

dades han estat proporcionades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Instituto 

Geográfico Nacional. 
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APÈNDIX 1. RESSENYES DELS VÈRTEXS GEODÈSICS 
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RESSENYA DE VÈRTEX GEODÈSIC 

 

Nom del vèrtex: V-1004 

Municipi: Solivella 

Província: Tarragona 

Senyal: clau d’acer 

 

 

 

Coordenades U.T.M: 

X: 348.390,635 

Y: 4.590.166,975 

Z: 471,153 

 

Anamorfosis: 0,99988283 

Fus: 31 Nord 

 

 

Coordenades geogràfiques: WGS 

1984 

Longitud: 1º 11’ 6,2869’’ E 

Latitud: 41º 26’ 52,9757’’ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització:  

Vèrtex situat al vessant de la muntanya a la dreta de la carretera C-14, a l’altura del 

P.K. 44+400, en sentit Solivella, al costat d’uns arbres fruiters i pins, a uns 40 metres 

d’una torre metàl·lica d’alta tensió. 

 

 



Projecte Bàsic Constructiu Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14 Annex 02. Cartografia i Topografia 

 

RESSENYA DE VÈRTEX GEODÈSIC 

 

Nom del vèrtex: V-1005 

Municipi: Solivella 

Província: Tarragona 

Senyal: Fita Feno  

 

 

 

Coordenades U.T.M: 

X: 347.678,247 

Y: 4.591.864,653 

Z: 565,549 

 

Anamorfosis: 0,99988549 

Fus: 31 Nord 

 

 

Coordenades geogràfiques: WGS 

1984 

Longitud: 1º 10’ 34,0593’’ E 

Latitud: 41º 27’ 47,5115’’ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització:  

Vèrtex situat en roca ubicada a uns 20 metres d’una caseta de camp situada a l’oest 

de la carretera C-14, s’accedeix a ell a través d’un camí de terra que surt d’aquesta 

carretera en el marge esquerre a l’altura del P.K. 46+450.  

 

 



Projecte Bàsic Constructiu Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14 Annex 02. Cartografia i Topografia 

 

RESSENYA DE VÈRTEX GEODÈSIC 

 

Nom del vèrtex: V-1006 

Municipi: Solivella 

Província: Tarragona 

Senyal: Fita Feno 

 

 

 

Coordenades U.T.M: 

X: 348.308,222 

Y: 4.593.912,124 

Z: 634,641 

 

Anamorfosis: 0,99988313 

Fus: 31 Nord 

 

 

Coordenades geogràfiques: WGS 

1984 

Longitud: 1º 10’ 59,3485’’ E 

Latitud: 41º 28’ 54,2990’’ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització:  

Vèrtex situat pròxim a talús, en el marge esquerre de la carretera C-14 direcció 

Montblanc-Solivella, a uns 300 metres abans d’arribar a una rotonda i a uns 40 metres 

a l’est d’una caseta de camp.  
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RESSENYA DE VÈRTEX GEODÈSIC 

 

Nom del vèrtex: V-1007 

Municipi: Solivella 

Província: Tarragona 

Senyal: clau d’acer 

 

 

 

Coordenades U.T.M: 

X: 349.420,287 

Y: 4.595.359,055 

Z: 804.910 

 

Anamorfosis: 0,99987899 

Fus: 31 Nord 

 

 

Coordenades geogràfiques: WGS 

1984 

Longitud: 1º 11’ 41,7318’’ E 

Latitud: 41º 29’ 37,8967’’ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització:  

Clau d’acer en pedra en el talús de camp de cereal, a 150m del camí que surt de 

l’antiga carretera C-13 cap a la dreta i després de recórrer 900m.  
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RESSENYA DE VÈRTEX GEODÈSIC 

 

Nom del vèrtex: V-1008 

Municipi: Solivella 

Província: Tarragona 

Senyal: clau d’acer 

 

 

 

Coordenades U.T.M: 

X: 348.276,818 

Y: 4.597.177,901 

Z: 773.127 

 

Anamorfosis: 0,99988324 

Fus: 31 Nord 

 

 

Coordenades geogràfiques: WGS 

1984 

Longitud: 1º 10’ 50,7905’’ E 

Latitud: 41º 30’ 36,0696’’ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització:  

Clau d’acer en pedra al marge de la dreta del camí que surt de la carretera C-13, a 

500m d’aquesta.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 03 

 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex té com a objectiu caracteritzar els materials que conformen la variant 

de Belltall. El tram objecte d‟estudi te una longitud d‟uns 3.000 m i es situa en la seva 

totalitat a la província de Tarragona, discorrent pel terme municipal de Passanant i 

Belltall. 

2 ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

Per tal de poder definir l‟entorn geològic de la zona objecte del present projecte, s‟ha 

disposat de l‟estudi informatiu encarregat per GISA i el qual proporciona estudis 

geològics i geotècnics propers a la zona d‟actuació que ha de servir per poder elaborar 

el projecte de la nova variant de la població. D‟aquest estudi informatiu s‟ha utilitzat la 

informació que s‟ha considerat més important. 

 

Els objectius del present estudi són: 

 

- Estudi de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat del 

subsòl a diferents profunditats. 

- Estudiar el gruix de la capa de replè. 

- Determinar la qualitat del sòl com a terra de préstec per a la compactació i 

el tipus d‟explanada. 

 

També es troba entre els objectius d‟aquest estudi estimar el tipus de fonamentació 

que necessitin les obres de fàbrica que requereixi aquest projecte 

2.1 Recopilació de dades 

Per efectuar el present annex, s‟ha utilitzat informació proporcionada per l‟Institut 

Cartogràfic de Catalunya, així com informació facilitada per l‟Ajuntament de Passanant 

i Belltall i l‟estudi informatiu de la “Variant de Belltall” referents a estudis geotècnics 

efectuats en diverses obres.  

3  RECONEIXEMENT DE CAMP 



Projecte Bàsic Constructiu Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14  Annex 03. Geologia i geotècnia 

 

4 

Els treballs de reconeixement geològic de camp es van realitzar a partir del mes de 

marc de 2010. La investigació de camp va consistir en un reconeixement visual de tota 

la traca (talussos naturals, talls de desmunts, afloraments, perspectives 

paisatgístiques,..). En aquesta fase es va obtenir una familiarització amb les 

components geològiques i hidrològiques de l‟àrea objecte d‟interès que es va 

contrastar amb les dades bibliogràfiques obtingudes prèviament; es van recollir els 

testimonis de la zona i es van planificar tots els detalls de la posterior campanya de 

prospecció. 

Durant els treballs de reconeixement de camp es va fer l‟anàlisi geotècnic detallat de 

diversos talussos en afloraments litològics, a partir dels quals es determina la 

caracterització del massís rocós. En aquestes estacions es mesuren les orientacions 

de les discontinuïtats estructurals i es fa una descripció de les característiques 

texturals. La caracterització del massís rocós amb estacions geomecàniques s‟ha 

efectuat a partir de 2 estacions situades a 250m del nucli urbà, en el camí de 

Rocallaura (EG1) i seguint el Camí Vell de Montblanc (EG2) al sud. 

3.1 Cales 

Amb la finalitat de reconèixer la naturalesa dels diferents materials que conformen el 

subsòl de la zona d‟estudi, així com estudiar la seva possible reutilització a l‟obra, 

s‟han realitzat set cales mecàniques. L‟equip utilitzat ha estat una retroexcavadora 

mixta amb la capacitat suficient per a excavar, mitjançant mètodes mecànics 

convencionals, fins a una profunditat d‟uns tres metres.  

A quatre de les cinc cales excavades, s‟han extret mostres alterades per al seu 

posterior anàlisi al Laboratori de Mecànica de Sòls.  

 

Nom de la 
Cala 

 
Objectiu 

 
Litologia Profunditat assolida 

(m) 

C-1 Sector enllaç sud 
Ut Quaternària i 

Ut Substrat Terciari 
2.0 

C-2 Camí provisió materials 
Ut Quaternària i 

Ut Substrat Terciari 
2.0 

C-3 
 

Excavació en trinxera. 
Alternatives 

Ut Quaternària 3.5 

C-4 Camí. Alternativa 1 Ut Substrat Terciari 0.5 

C-5 Camí. Alternativa 1 Ut Substrat Terciari 0.5 
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Nom de la 
Cala 

 
Objectiu 

 
Litologia Profunditat assolida 

(m) 

C-6 
Excavació en trinxera. 

Alternativa 1 
Ut Quaternària i 

Ut Substrat Terciari 
1.4 

C-7 Sector enllaç nord Ut Substrat Terciari 0.4 

Taula A03. 1. Dades de les cales realitzades 

3.2 Mostreig 

Per la correcta identificació i classificació del terreny es requereix que les mostres 

recuperades continguin tots els elements constitutius en les proporcions més exactes. 

Per assolir aquest objectiu, les mostres de sols obtingudes de les cales van ser 

convenientment preservades en bossa de plàstic. Les mostres queden preservades i 

traslladades al Laboratori de Mecànica de Sòls, pel seu posterior anàlisi. 

En el total de la campanya s‟han separat per analitzar 3 mostres alterades de cala en 

bossa, sobre les quals s‟han efectuat els assaigs següents: 

 

Tipus Prospecció Assaigs Cota 

Mostra alterada C1 
W – Gr- Li- MO- c 
–i – SS – SO4 – 

pctrM - CBR 
1,0 a 1,5 m 

Mostra alterada C2 
W – Gr- Li- MO- c 
–i – SS – SO4 – 

pctrM - CBR 
0,5 a 1,0 m 

Mostra alterada C3 
W – Gr- Li- MO- c 
–i – SS – SO4 – 

pctrM - CBR 
0,5 a 1,0 m 

Taula A03. 2. Dades de les cales realitzades 

 

 

 3 Preparació i quarterat de mostra. 

 3 Anàlisi granulomètric per tamisat (Gr). UNE 103101 

 3 Humitat natural (w). UNE 103300 

 3 Límits d‟Atterberg (Li). UNE 103103 - 103104 

 3 Assaig de col・lapse (c). NLT 254/99 

 3 Assaig d‟inflament (i). UNE 103601 

 3 Contingut en sals solubles (ss). NLT 114/99 

 3 Contingut en guixos (y). NLT 115/99 

 3 Contingut en matèria orgànica. (MO). UNE 103204. 

 3 Determinació Índex C.B.R. (CBR). UNE 103502. 

 3 Assaig Proctor modificat. (pctrM). UNE 103501. 
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4 CONTEXT GEOLÒGIC 

El nou traçat objecte d‟aquest estudi, amb una extensió total aproximada de 3,0km, es 

una variant de la carretera C-14 que es situa en límit NW de la comarca de la Conca 

de Barberà amb la comarca d‟Urgell, travessant Belltall, en el T.M. de Passanant. Les 

coordenades aproximades dels enllaços son X: 349.200 Y: 4.595.000 per la connexió 

sud, i X: 347.850 Y: 4.597.600 pel nord. 

Aquesta area queda geològicament emmarcada dins del domini català de la Depressió 

de l‟Ebre. 

 

 

Figura A03. 1. Mapa Geològic de la zona 1:250.000 

 

Els materials que ocupen aquest domini son terciaris del Rupelià (Oligocè Inferior, 

Paleogen), i estan conformats a partir de fàcies al·luvials lacustres distals i 

paleocanals, principalment a base de series concordants d‟argiles i lutites vermelles, 

margues grises que intercalen nivells de gresos i calcàries de potencia variable, que 

poden servir de nivell guia. 

De forma discordant finalment trobem al sostre de la sèrie sedimentaria terciària grans 

extensions de materials quaternaris, de poca potencia, directament lligats als 

processos geomorfològics que modelen el paisatge actual. En aquest quaternari recent 

podem distingir materials de peus de mont, petits cordons de dipòsit torrencial, sols de 

desenvolupament edàfic i bosses puntuals de rebliments. 

4.1 Litografia i estratigrafia 

Belltall 
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S‟han diferenciat en l‟àmbit de l‟estudi 8 unitats litològiques – geotècniques, que 

s‟agrupen en 2 unitats superficials recents (terra vegetal i rebliments), 1 unitat 

quaternària i 5 unitats de substrat terciari. La seva descripció de sostre a base es la 

següent: 

4.1.1 Terra vegetal 

S‟ha detectat la seva presencia superficial en totes les cales realitzades, a excepció 

únicament de la cala C-7. Es compon de sols marro fosc amb abundant presencia de 

matèria orgànica. Els gruixos de terra vegetal reconeguts es relacionen a continuació 

en funció de la cala considerada:  

Nom de la 
Cala 

 
Gruix 

C-1 De 0,0 a 0,2m 

C-2 De 0,0 a 0,2m 

C-3 De 0,0 a 0,1m 

C-4 De 0,0 a 0,4m 

C-5 De 0,0 a 0,3m 

C-6 De 0,0 a 0,1m 
 

Taula A03. 3. Dades de les cales realitzades 

 

4.1.2 Antròpics. Rebliments i materials de terraplè 

 

S‟ha detectat aquesta unitat en les zones immediates de la carretera C-14 i del nucli 

urbà de Belltall, en les cales C1, C6 i C7. Es tracta de materials de desmunt propers 

excavats i emprats en els treballs de anivellament i terraplè de la carretera, feixes de 

camps de conreu i dels camins de la zona. Tanmateix s‟ha observat alguna bossa 

aïllada de rebliments antròpics formats per runes i materials diversos abocats. 

Aquests materials formats per graves sorrenques no es poden emprar com a nivell de 

recolzament, ni tenen cap interès constructiu, per tant, s‟hauran d‟excavar en la seva 

totalitat i traslladar a dipòsit de runes controlat. La posició per aquesta unitat en els 

punts de prospecció efectuats es situa en: 

 

Nom de la 
Cala 

 
Gruix 

C-1 De 0,2 a 0,6m 

C-6 De 0,1 a 0,8m 
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C-7 De 0,0 a 0,5m 
 

Taula A03. 4. Gruixos de les cales realitzades 

 

 

Figura A03. 2. Gruixos de les cales realitzades 

 

4.1.3 Quaternari. Dipòsits de llit actual de rieres i torrents. 

Aquests dipòsits quaternaris datats en l‟Holocè es situen en les zones mes baixes 

omplint la xarxa de drenatge, rieres, torrents, i els fons de vall, al SW del projecte de 

traçat. S‟ha determinat la presencia d‟aquests materials en les cales C1, C2, C3 i C6. 

Es componen de nivells de morfologia lenticular, de gran extensió superficial i poc 

gruix, amb potencies generalment inferiors a 1,0m, que es componen d‟argiles 

cohesives forca sorrenques marrons de consistència mitjana ferma, amb sorres i 

graves disperses de naturalesa carbonatada. 

Aquestes litologies quaternàries tenen el seu origen en la meteorització i erosió per 

arrossegament hidràulic des dels relleus terciaris que es troben al voltant, fins a la 

sedimentació en les zones mes baixes. La posició per aquesta unitat en els punts de 

prospecció efectuats es situa en: 

 

Nom de la 
Cala 

 
Gruix 

C-1 De 0, a 1,9m 

C-2 De 0,2 a 1,9m 

C-3 De 0,1 a >3,4m 
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C-6 De 0,8 a 1,3m 
Taula A03. 5. Dades de les cales realitzades 

 

 

Figura A03.3 . Fons de la vall 

 

4.1.4 Terciari (oligocè). Barres de calcàries. 

Aquests materials s‟han determinat com una subunitat dels nivells infrajacents de 

margues amb calcàries que es descriuen tot seguit. En el sector N de la traca, s‟han 

observat barres calcàries al capdamunt de les carenes que han assolit una potencia 

suficient per resistir millor l‟erosió, definint estructures tabulars que marquen en el 

paisatge una correlació quasi lineal. 

Es descriuen en aflorament com calcàries sorrenques fracturades de gra groller, en 

tonalitats grises - morades i potencies de capa decimètrica conformant bancs d‟entre 1 

i 2m. S‟observa presencia fòssil de mida microscòpica. Aquests bancs de roca 

s‟intercalen amb margues sorrenques de coloracions variables (grises, verdoses, 

groguenques, ocres…) que es troben alterades a argila cap a la franja decimètrica mes 

superficial. 

4.1.5 Terciari (oligocè). Margues intercalades amb calcàries. 

Per sota de la subunitat anteriorment descrita es troba una gran extensió, que ocupa el 

60% de la zona NE investigada, on la proporció marga – calcaria, datades 

bibliogràficament en l‟Oligocè (Rupelià – Catià), s‟inclina de forma clara cap a la 

presencia de materials margosos, mes tous. La descripció d‟aquesta unitat te una 
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correspondència amb l‟anterior. Es tracta de margues sorrenques multicolors, 

principalment grises, verdoses i rosades, tot i que també s‟han descrit groguenques i 

ocres amb bancs de roques calcàries intercalades grises. Les margues son 

ràpidament meteoritzables en quant afloren en superfície; per la seva banda les 

calcàries es troben forca fracturades. Aquestes circumstancies, per tant, fan materials 

còmodament ripables fins a 2 - 3 m. En estat de confinament la seva excavabilitat 

donarà mes dificultats. 

 

Figura A03.4 . Marques ocres intercalades amb calcàries 

4.1.6 Terciari (oligocè). Calcàries micrítiques negres. 

A la base de la unitat margosa anterior trobem un nivell guia de calcàries datat 

bibliogràficament en el Rupelià, que defineix un canvi sedimentològic de lacustre a 

continental. Es tracta d‟un banc de roca de potencia mètrica formada per calcàries 

negres micrítiques negres a marrons, molt competents i fètides al trencament. La seva 

fabrica interior presenta porositat i passades amb abundant contingut microfossil. 

S‟han mesurat direccions de capa entorn a 130o amb capbussaments de 220/10SW. 
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Figura A03.5 . Aflorament de calcàries negres 

 

4.1.7 Terciari (oligocè inferior). Alternances de gresos amb lutites 

vermelles. 

El 30% del sector SW de la zona cartografiada esta formada per materials terrígens de 

procedència continental a base de gresos i lutites vermelles en proporció variable 

datats en l‟Oligocè Inferior. En el sostre de la columna estratigràfica primer la proporció 

de gres supera a la de la lutita. Es descriuen com bancs tabulars uniformes de gruixos 

decimètrics a mètric de litologia roca gres margos de gra mig a groller, en tonalitats 

ocres groguenques i amb intercalacions mes calcàries. S‟han pres mesures de capa 

amb direccions predominants 110o - 140o i capbussaments de direcció 200 a 230 / 5 a 

10 SW. Alternen amb lutites de gra fi i limolites de colors vermells rosats. 
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Figura A03.6 . Tall de desmunt amb predomini de gresos 

4.1.8 Terciari (oligocè inferior). Argiles vermelles, margues grises i 

passades de gres. 

Cap a la part central, mes W del traçat, coincidint amb les zones mes fondes del 

desplegament Oligocè es detecta un augment en la proporció dels materials mes tous 

respecte a la roca, amb una ocupació entorn del 10%. La sèrie sedimentològica 

concordant es descriu en aquest tram base a partir d‟una descripció similar a l‟anterior, 

on la proporció de roca es redueix a passades decimetriques de gresos, i per contra, 

afloren predominants nivells d‟argiles vermelles i margues grises i blanquinoses - 

verdoses. Els materials terciaris s‟han detectat en totes les cales investigades, excepte 

la cala C3. La profunditat d‟aparició del substrat rocós es relaciona a continuació en 

funció de la cala considerada: 

 

Nom de la 
Cala 

 
Gruix 

C-1 A partir de 1,9m 

C-2 A partir de 1,9m 

C-4 A partir de 0,4m 

C-5 A partir de 0,3m 

C-6 A partir de 1,3m 

C-7 A partir de 0,5m 
Taula A03. 6. Dades de les cales realitzades 
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Figura A03.7 . Argiles vermelles i margues bigarrades 

 

 

Figura A03.8. Argiles vermelles i margues grises amb gres 

4.2 Geologia estructural i tectònica 

 

Aquesta zona de la Baixa Segarra tectònicament es correspon amb la fossa 

d‟avantpaís pirinenc lleugerament basculada al nord oest, a causa de l‟aixecament del 

bloc de Gaia. Belltall queda lluny de les primeres zones d‟influència d‟orogènia alpina. 

Les làmines d‟encavalcament pirinenques llunyanes queden esmorteïdes en aquest 
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sector, on nomes es detecten petites alternances d‟anticlinals / sinclinals de gran 

extensió superficial i molt poca flexió en els seus flancs. A nivell de detall s‟identifiquen 

direccions en l‟estratificació entre 100º i 140º, amb capbussaments molt suaus cap al 

SW i inclinacions entre 5º i 10º. A nivell estructural, s‟han identificat també famílies de 

diàclasis verticals ortogonals orientades NE / SW i NW / SE, amb un espaiat que 

s‟aproxima al gruix de la capa de roca que travessen. Son fractures netes, de 

continuïtat entre 5 i 15 m, sense gaire reompliment, però prou obertes quan queden 

properes a l‟extrem del banc rocós. Aquestes famílies de fractures tenen bastant a 

veure amb els sistemes d‟erosió diferencial que afecten les litologies de gresos i 

argil·lites combinades. Com es justificarà mes al davant l‟índex RMR, de classificació 

geomecànica de Bieniawski (1979), s‟estima en una progressió des de valors de 35, 

en el sector mes al SW, a valors de 42, pels nivells mes competents situats al NE de la 

zona.  

4.3 Geomorfologia 

La carretera C-14 va ascendint des de Solivella, en la cota 507 m, per les Costes fins 

superar el Coll de Belltall, i situar-se damunt una escarpada superfície estructural, 

formada per materials terciaris detrítics lacustres continentals, que assoleix els 700 m 

d‟altitud i que es una referència paisatgística visible des de la plana de Montblanc dels 

altiplans de la Baixa Segarra. 

Un cop situats per sobre l‟escarpament trobem el nucli de Belltall, que es situa damunt 

la plana monoclinal pseudohoritzontal, lleugerament inclinada cap al W, amb pendents 

molt suaus, inferiors al 15%. El predomini de materials poc resistents en la meitat sud 

de la zona d‟estudi ha fet rebaixar la topografia en aquest sector per l‟acció de les 

aigües d‟escolament. Mes al nord les coronacions dels turons queden definides per 

relleus tabulars residuals formats per bancs de gresos i materials carbonatats mes 

compactes, com ara calcàries lacustres mes resistives a l‟erosió que conformen el 

front d‟algunes costes. 

La xarxa de desguàs queda definida per petites incisions en el paisatge amb drenatge 

cap al W, que componen canals reomplerts per materials quaternaris recents formant 

morfologies horitzontals en planes d‟inundació i reompliments fons de vall. Cap els 

marges, el Quaternari s‟aprima progressivament fins desaparèixer tot i que el terreny 

continua amb la mateixa pendent suau. 
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En tota la zona s‟observen clarament evidencies d‟un clar procés d‟erosió diferencial 

que modela el paisatge i que afecta les fàcies mes toves (argiles, margues i lutites) 

meteoritzant-les fins al seu desmantellament. Un cop desapareixen aquests materials 

els bancs de roca que es troben al damunt (calcàries i gresos) esdevenen inestables 

en voladiu fins el seu trencament i generant la caiguda de blocs erràtics. 

4.4 Hidrogeologia 

La xarxa hidrològica superficial que es troba a banda i banda del nucli de Belltall 

pertany a la conca hidrològica del riu Segre, tot just en el llindar amb la conca del riu 

Francolí, per sota de les Costes. Els torrents afectats per les 2 alternatives de traçat 

alimenten d‟aigua la Riera de Maldanell, tot just en la capçalera de la conca del riu 

Segre.  

 

Figura A03.9. Hidrogeologia de Belltall 

 
 
La traca objecte d‟estudi transcorre damunt de la formació de calcaries amb dipòsits 

detrítics lacustres oligocens de la Segarra (210-D10) definida com a tal en el Mapa 

d‟àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (1992). 

L‟àrea de l‟oligocè lacustre de la Segarra (210) es una prolongació de l‟àrea d‟Artés 

que estableix el seu límit meridional de forma arbitraria en funció de la morfologia de 
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l‟aflorament. Es una de les quatre àrees de materials lacustres que ocupa el centre de 

la Depressió Central de l‟Ebre. 

Al llarg de tot l‟aflorament i dins la sèrie margo – detrítica s‟hi presenten intercalacions 

discontinues de calcaries lacustres de la formació Tàrrega difícils de delimitar. En 

general es tracta de zones poc permeables de predomini margo – argilós que poden 

acumular petits aqüífers multicapa de poca entitat lligats a bosses granulars 

confinades, paleocanals i permeabilitat estructural. 

El municipi de Passanant es considera zona vulnerable per nitrats d‟origen agrari 

segons decret 479/2004 de la Generalitat de Catalunya. 

En els treballs d‟exploració s'ha tingut especial cura en determinar el nivell freàtic pels 

problemes que es poguessin derivar de la seva presencia. No s'ha detectat el nivell de 

l'aigua subterrània en cap de les cales efectuades en el mes de juliol de 2010. 

A continuació es mostra un quadre amb la informació bibliogràfica disponible relativa al 

quimisme de l‟aqüífer subterrani del Segre, conca de l‟Ebre, en el sector de Belltall. Es 

tracta de l‟estació de la xarxa de control del medi de l‟Agencia Catalana de l‟Aigua no 

43101 (Passanant) que mesura els nivells de l‟aigua freàtica a menys de 10,0m de la 

superfície.  

S‟observa en la transposició dels resultats a diagrames de Piper que es tracta d‟aigües 

bicarbonatades càlciques, on marca la tendència els processos de dissolució dels 

carbonats procedents dels bancs de roques calcaries i gresoses de l‟entorn immediat. 

S‟ha observat també algun punt de desviació en la presencia de sulfats que pot, ben 

be indicar el començament d‟algun procés d‟afecció de les aigües subterrànies 

conseqüència dels recs extensius en els conreus de la zona. 

4.5 Sismicitat 

Per la consideració de l‟acció sísmica es d‟aplicació la “Norma de Construcción 

Sismorresistente: Puentes NCSP-07, segons RD 637/2007, publicat al B.O.E. 132 del 

18 de maig de 2008. El municipi de Passanant - Belltall se li atribueix una acceleració 

sísmica bàsica (ab) inferior de 0,04 g, amb un valor de Coeficient de contribució k = 1. 

Les dades finals en funció del materials es correspondrien amb: 

 

Localitat 
Unitat / Subunitat 

Acceleració 
sísmica 

bàsica (ab) 

Coeficient 
de 

contribució 
(k) 

Coeficient 
de risc (ρ) 

Coeficient 
del terreny 

(C) 

Coeficient 
d‟amplificació 
del terreny (S) 

Acceleració 
sísmica de 
càlcul (ac) 

Belltall 
(Unitat substrat 

<0,04g 1,0 1,0 (I) 1,0 0,8 <0,0320g 
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Localitat 
Unitat / Subunitat 

Acceleració 
sísmica 

bàsica (ab) 

Coeficient 
de 

contribució 
(k) 

Coeficient 
de risc (ρ) 

Coeficient 
del terreny 

(C) 

Coeficient 
d‟amplificació 
del terreny (S) 

Acceleració 
sísmica de 
càlcul (ac) 

terciari. Roca gres i 
calcària) 

Belltall (Unitat 
substrat terciari. 
Margues i lutites) 

<0,04g 1,0 1,0 (II) 1,3 1,04 <0,0416g 

Belltall (Unitat 
quaternària) 

<0,04g 1,0 1,0 (IV) 2,0 1,6 <0,064 

Taula A03. 7. Sismicitat 

 

4.6 Balanç de terres. Pedreres i abocadors. 

A partir de les dades consultades en el Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya, i dels treballs d‟inspecció de camp, s‟ha configurat un llistat 

d‟explotacions extractives, zones de préstec i abocadors de possible interès en el 

balanç final de terres per a la construcció del projecte. 

Les activitats extractives properes a la zona de projecte, que no han estat gaires, 

corresponen a explotacions de materials terciaris: margues, argiles, gresos silícics i 

guixos. Es tracta d‟explotacions que queden ubicades a mitja distancia, 11 a 15km, del 

nostre terme municipal, però ben comunicades per carretera de xarxa primària en els 

municipis de Sarral, Pira i Verdú. 

Administrativament totes elles estan en condicions de poder ser utilitzades per a 

préstec de material o com a destí final dels sobrants de terres, ates que son activitats 

en actiu amb la restauració no iniciada o amb afecció pendent de regularització. 

Serà assolint una major distancia, en el triangle Tàrrega (19km), Mollerussa (43km) o 

Borges Blanques(51km), quan podrem trobar una promoció mes gran en les 

explotacions de graves de gran volum. 
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Figura A03.10. Pedreres i abocadors de la zona 

 

Pel que respecta als sobrants de terres en els municipis de Sarral, Barberà de la 

Conca i Pira s‟han detectat fins a 21 activitats extractives en estat d‟abandonament, 

que poden ben bé ser destinades a abocador de terres. Aquests 21 punts sumen un 

total de 349.000 m3 de volum disponible, amb un valor de mitjana entorn de 16.600 m3. 

El material sobrant de l‟obra pot aprofitar-se per al reompliment de les explotacions 

d‟àrids on encara no s‟ha iniciat la restauració o be per a la restauració simultània a 

l‟explotació de les diferents graveres i canteres actualment en funcionament o per 

restaurar les que s‟han determinat en estat d‟abandonament. 

L‟elecció final d‟altres àrees pel préstec o dipòsit de terres depèn no nomes de la 

qualitat del material per tal de ser utilitzat, com a tot-u pel terraplens, sinó de criteris 

socioeconòmics i mediambientals que no son objecte del present annex. 

5 ANÀLISI GEOTÈCNIC 

5.1 Unitats geotècniques 
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5.1.1 Unitat superficial recent 

Aquesta unitat inclou la terra vegetal i els rebliments antròpics detectats a la zona. La 

terra vegetal te una potencia entre 10 i 40cm i un valor mig de 20cm. Es compon de 

sòls marró fosc amb abundant presència de matèria orgànica. Les capes de terra 

vegetal que apareixen en la traça es recomana que siguin abassegades apart i 

preservades convenientment pels treballs de revegetació de talussos. Considerant la 

utilització del 50% de l‟horitzó “A”, com la franja mes rica en matèria orgànica del perfil 

edàfic desenvolupat, el gruix de la capa vegetal aprofitable s‟estima genèricament en 

10cm. Caldrà però, per aquesta franja, estudiar especialment el seu contingut en 

matèria orgànica, i si no supera el llindar del 0,5%, s‟haurà de preveure la seva millora 

a partir de l‟addicció de les esmenes biològiques corresponents. 

Respecte als rebliments antròpics, s‟han detectat, amb gruixos inferiors a 1,0m, en les 

zones immediates de la carretera C-14, del nucli urbà de Belltall, en feixes de camps 

de conreu i en els camins de la zona. Es tracta de materials de desmunt propers 

excavats i emprats en els treballs de anivellament i terraplè. Aquests materials estan 

formats per graves sorrenques que inclouen runes i materials abocats de naturalesa 

diversa. 

Els materials de rebliment, ates de la seva naturalesa heterogènia i comportament 

geotècnic imprevisible, no es poden emprar com a nivell de recolzament, ni tenen cap 

interès constructiu, per tant, s‟hauran d‟excavar en la seva totalitat i traslladar a dipòsit 

de runes controlat. 

5.1.2 Unitat quaternària. Dipòsits de llit actual de rieres i torrents. 

Els materials quaternaris descrits es situen d‟una forma molt puntual, ocupant entre el 

10 i 20% del traçat, amb predomini creixent en la meitat SW del projecte, en les zones 

mes baixes omplint rieres, torrents, i els fons de vall. 

Es descriuen en nivells de morfologia lenticular, de gran extensió superficial i poc gruix 

en els marges, amb potències generalment entre 1,0 i 3,0m. Es componen d‟argiles 

cohesives de baixa amitjana plasticitat (CL segons la classificació USCS), força 

sorrenques, amb sorres i graves disperses de naturalesa carbonatada i tonalitats 

marrons. La seva consistència es mitjana a ferma. Son materials que han estat 

classificats segons PG-3 com TOLERABLES (cales C1 i C2) o MARGINALS (cala C3). 

Aquesta darrera mostra ha estat classificada com a tal en base al resultat d‟inflament 

lliure obtingut (>3%). La seva excavabilitat es facil i les parets de les cales s‟han 

mantingut verticals i estables fins a les fondaries assolides. Segons la Norma 

Tecnològica de la Edificacion NTE-ADZ, Zanjas y pozos, per rases amb una excavació 
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entre 1,0 i 3,0 m, que finalment hagin de protegir-se amb estintolaments es 

consideren, segons el tipus de terreny i la profunditat del tall, les empentes següents: 

Localitat 
Unitat / Subunitat 

Descripció 
Profunditat 

1,0 m 
Profunditat 

2,0 m 
Profunditat 

3,0 m 

Argiles 
sorrenques o 

llimoses 

Secs o gairebé secs i 
compactes molt densos 

(N≥15) o ferms a durs (qu≥1). 
Per talussos d‟obertura 

prolongada s‟agafaran els 
valors de la línia inferior 

0,04 kg/cm
2
 0,08 kg/cm

2
 0,11 kg/cm

2
 

Taula A03. 8. Empentes considerades 

 

No s‟han efectuat altres assaigs de camp, sondeigs, SPT o mostres inalterades que 

puguin donar els valors de resistència mecànica per aquesta unitat. Tot i així 

l‟estimació de capacitat portant que proposem, que caldrà ajustar en campanyes 

geotècniques posteriors, per aquesta unitat quaternària podria estar situada entre 1,0 i 

2,0 kg/cm2. 

5.1.3 Unitat substrat terciari. 

Els materials de la unitat de substrat terciari ocupen entre el 80 i 90% de la superfície 

cartografiada. A efectes de les posteriors recomanacions es considerarà una única 

unitat geotècnica; tot i que, a nivell de camp, s‟ha observat una transició de materials 

mes tous (argiles vermelles, margues grises i lutites) al sud, fins a fàcies mes  

resistents (gresos i calcaries) al nord. Caldrà per tant, tenir en compte en la previsió 

del projecte constructiu l‟augment de les fàcies rocalloses competents a mesura que 

ens situem al nord de la traca. Totes 2 alternatives previstes van ascendint en la 

columna estratigràfica descrita, des d‟argiles vermelles i margues amb passades de 

gres; a alternances de gresos amb lutites vermelles; fins a calcaries amb margues. 

Les estratificacions dels bancs de roca gres i calcaries apareixen lleugerament 

inclinades cap al SW (215o) amb capbussaments entre 5o i 10o. Les direccions de 

capa s‟han mesurat entre 100o i 140o. S‟han identificat famílies de diàclasis verticals 

ortogonals orientades NE / SW i NW / SE, amb un espaiat que s‟aproxima al gruix de 

la capa de roca que travessen. Son fractures netes, de continuïtat entre 5 i 15 m, 

sense gaire reompliment, però prou obertes quan queden properes a la vora del banc 

rocós. La permeabilitat estructural fa aflorar vetes discontínues d‟aigua entre capes. 

Durant la caracterització del massís rocós s‟observa que l‟índex RMR pels nivells 

terciaris de la meitat de la traça cap al NE resulten amb una qualitat MITJA (RMR = 

42); mentre que pels anàlisis dels afloraments de la meitat SW els valors assolits 

donen una qualitat DOLENTA (RMR = 35). Els valors finals corregits han estat: 
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Paràmetres 
estació EG1 (NE) 

Valoració 

RMR 42 

Qualitat III (MITJA) 

Cohesió / Angle 
fregament 

2,0-3,0 kg/cm
2 

/25º-35º 

 

Paràmetres 
estació EG2 

(SW) 
Valoració 

RMR 35 

Qualitat IV (DOLENTA) 

Cohesió / Angle 
fregament 

1,0-2,0 kg/cm
2 

/15º-25º 

Taula A03. 9. Paràmetres estacions 

 

Tot i que no s‟han efectuat altres assaigs de camp, sondeigs, SPT o mostres 

inalterades que puguin donar els valors de resistència mecànica per aquesta unitat, de 

forma genèrica, es recomana aquesta unitat de substrat terciari com a base de 

fonamentació de les estructures que siguin objecte d‟aquest projecte. Aquesta unitat 

terciària serà apta, amb una carrega admissible estimada entre 3,5 i 5,5 kg/cm2. 

Segons la Norma Tecnològica de la Edificació NTE-ADZ, Zanjas y pozos, per rases 

amb una excavació entre 1,0 i 3,0 m, que finalment hagin de protegir-se amb 

estintolaments es consideren, segons el tipus de terreny i la profunditat del tall, les 

empentes següents: 

 Profunditat 1,0 m Profunditat 2,0 m Profunditat 3,0 m 

ROCA 0,01 kg/cm
2
 0,02 kg/cm

2
 0,05 kg/cm

2
 

Taula A03. 10. Empentes considerades 

 

Els angles d‟excavació pels talussos, de forma general, es podran considerar estables 

amb angles de tall a partir de 1H:2V. Per angles d‟excavació mes verticals i alçades 

mes enllà de 10,0 m caldrà tenir en compte l‟aplicació de defenses addicionals (malles 

de torsió, cunetes de guarda, sistemes de bioenginyeria,...). Tot i que els 

capbussament dels bancs de roca son planers l‟alternança de fàcies roca-lutita en les 

litologies del substrat terciari donaran lloc a l‟evolució dels processos d‟erosió 

diferencial. 

La seva arrencada podrà fer-se amb mitjans mecànics potents (ripat dur) en la meitat 

S del projecte per desmunts inferiors de 6m i en la franja superficial mes alterada. A 
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partir d‟aquestes potencies i en el sector N de la traça podria ser necessari l‟ús 

d‟explosius. 

Des d‟un punt de vista de la seva reutilització aquests materials, un cop arrencats, 

pretractats i matxucats, previsiblement es podran emprar amb bon resultat en tots els 

treballs de terraplè i pedraple. En general la capa de recobriment terciari més 

superficial i alterada podrà considerar-se com a sòl TOLERABLE. En quant als 

materials que aflorin en els talls de desmunt de roca fresca, més inalterada, podran 

considerar-me roca ADEQUADA. 

5.2 Reconeixement de talussos 

Durant els treballs de reconeixement de camp es va fer el reconeixement de talussos i 

l‟anàlisi geomecànic detallat de diversos afloraments litològics a partir dels quals es 

determina la caracterització del massís rocós. La investigació de camp va consistir en 

un reconeixement visual de tota la traca (talussos naturals, talls de desmunts, 

afloraments, perspectives paisatgístiques,..). En aquestes estacions es mesuren les 

orientacions de les discontinuïtats estructurals i es fa una descripció de les 

característiques texturals. L‟estudi d‟estacions geomecàniques ha servit per: 

 Descriure la geologia estructural i tectònica de la zona. 

 Caracteritzar la qualitat de la roca, segons l‟índex Bieniawski (RMR). 

 Conèixer la disposició de les estructures en front de les excavacions. 

 Estimar la cohesió i l‟angle de fregament per aquesta roca. 

 Proposar els pendents dels talussos en roca. 

La caracterització del massís rocós amb estacions geomecàniques s‟ha efectuat a 

partir de 2 estacions situades a 250m del nucli urbà, en el camí de Rocallaura (EG1) i 

seguint el Camí Vell de Montblanc (EG2) al sud. S‟observa que la qualitat final de roca 

(RMR) pels nivells del NE es mostra amb una qualitat MITJA, mentre que en els 

afloraments del SW resulten de qualitat DOLENTA. L‟estratificació apareix 

lleugerament inclinada molt suau cap al SW (215o) amb capbussaments entre 5o i 

10o. Les direccions de capa s‟han mesurat entre 100o i 140o. S‟han identificat famílies 

de diàclasis verticals ortogonals orientades NE / SW i NW / SE, amb un espaiat que 

s‟aproxima al gruix de la capa de roca que travessen. Son fractures netes, de 

continuïtat entre 5 i 15 m, sense gaire reompliment, però prou obertes quan queden 

properes a la vora del banc rocós. 
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La permeabilitat estructural fa aflorar vetes discontínues d‟aigua entre capes. Amb 

l‟objectiu de caracteritzar la unitat rocosa s‟ha utilitzat la classificació geomecànica de 

Bieniawski (1979), la qual cataloga el massís rocós mitjançant un índex numèric  

denominat RMR (“rock mass ratio”), que s‟obté amb uns criteris d‟observació en el 

camp. En aplicació d‟aquests factors de correcció finalment resulten els valors 

següents: 

 

Correcció per l‟orientació 
de les discontinuïtats 

-5 

TOTAL 42 

Qualitat roca RMR III (MITJA) 

Cohesió / Angle de 
fregament 

2,0-3,0 kg/cm2 /25º-35º 

 

 

PARAMETRE 

Paràmetres estació EG2 Valoració 

Resistència de la roca 
sana (Kp/cm2) 

2 

RQD Índex de Qualitat 
de la roca (%) 

8 

Separació entre 
discontinuïtats 

10 

Estat de les 
discontinuïtats 

10 

Aigua freàtica 10 

Correcció per l‟orientació 
de les discontinuïtats 

-5 

TOTAL 35 

Qualitat de la roca RMR IV (DOLENTA) 

Cohesió / Angle 
fregament 

1,0-2,0 kg/cm2 /15º-25º 

S ESTACIO EG1 VALORA Taula A03. 11. Paràmetres estació EG2 

CIO 

Per tots els talussos que ens ocupen s‟haurà de considerar les propietats evolutives i 

de meteorització dels talls en desmunt un cop queden els materials en aflorament. Els 

nivells del substrat terciari mes tous, d‟argiles, margues i lutites, son mes ràpidament 

desintegrables, i poden afavorir que prosperin processos d‟erosió diferencial en 

combinació amb nivells suprajacents mes competents de gresos i calcaries. Per aixo, 
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en general, quan el tall de desmunt pugui mostrar un percentatge de material 

meteoritzable superior al 50% s‟aconsella la instal·lació dels sistemes de protecció 

habituals en aquests casos En les zones constituïdes geologicament per alternances 

sedimentaries de capes resistents i dèbils, poden produir-se despreniments. Els 

mecanismes que poden conduir a aquestes inestabilitats, generalment successius i 

complementaris, son el següents: 

 Meteorització. 

 Concentració de pressions a les vores. 

 Trencament. 

En una sèrie alternant de capes dèbils i competents, el descalçament comença a la 

capa tova subjacent per acció d‟una meteorització diferencial. Quan la desaparició del 

material dèbil progressa, es produeix una concentració de pressions a la vora de la 

roca suprajaçent. La ruptura d‟aquesta esdevé per flexotracció, amb basculament del 

bloc. També es pot produir un basculament d‟un bloc degut a l‟excentricitat del pes o 

un assentament diferencial que origina la ruptura en falca. 

 
Figura A03.11. Procés de ruptura 

Les possibilitats que es produeixin aquestes inestabilitats per descalçament, venen 

controlades per una sèrie de factors com la facturació, el capbussament de la sèrie 

estratigràfica, la inclinació del terreny i disposició respecte el capbussament, 

resistència comparativa dels estrats més rígids, potencia relativa dels estrats resistents 

respecte els estrats menys competents, etc. Les formes resultants dels mecanismes 
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que originen aquesta inestabilitat poden ser diversos: basculament de blocs, 

trencament per la seva base, lliscament d‟un estrat, etc. 

5.3 Inventari de desmunts. Anàlisi d’estabilitat. 

Es factors que afecten l‟estabilitat dels talussos i desmunts dependran de la resistència 

pròpia del material (cohesió, angle de fregament intern, densitat,...) i del disseny de 

l‟excavació (alçada del talús, angle d‟inclinació, provisionalitat dels talls,...). Les 

solucions d‟estabilitat, per tant, hauran de combinar procediments de disseny 

d‟excavació i contenció en funció de cada tipus de material. La solució constructiva a 

escollir ha d‟assolir un factor de seguretat superior o igual a 1,2 (FS > 1,2) que es 

calcula com el quocient entre les components estabilitzadores i les components 

tendents al desequilibri. 

Els angles a assolir en els talussos en TERRAPLÈ podran ser 3H:2V. L‟angle de 

3H:2V recomanat per talussos definitius en terraplè te en consideració no tant la seva 

pròpia estabilitat, com ara la viable revegetació amb hidrosembra dels talussos; així 

com per evitar els problemes d‟erosió regressiva (xaragalls) que es puguin produir per 

l‟escolament d‟aigües superficials. 

Durant la fase d‟obres, en tant que apareguin materials quaternaris de naturalesa mes 

granular, no cohesiva, i especialment en zones d‟escolament d‟aigües superficials 

aconsellem la utilització de sistemes habituals de contenció (estintolaments, puntals, 

palplanxes,...), a fi d‟assolir angles de talús PROVISIONALS mes verticals. En aquests 

cassos caldrà extremar la vigilància durant els treballs d‟excavació. 

Els talussos en DESMUNT, de forma general, es proposa una solució constructiva 

1H:2V i en la coronació del desmunt la capa d‟alteració superficial d‟entre 0,5 a 1,0m 

de gruix es recomana quedi 3H:2V. 

5.4 Reutilització dels materials. Categoria de l’esplanada. 

Al llarg de la traça projectada, s‟han previst trams en desmunt o en reblert que 

afectaran principalment als sòls del Quaternari antic (Q) i al substrat terciari (T). 

L‟objectiu d‟aquest apartat és determinar l‟aprofitament d‟aquests materials en 

l‟execució dels terraplens previstos en projecte. 
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5.4.1 Classificació de material segons PG-3 

En aquest estudi s‟ha seguit la classificació de materials proposada a l‟Article 330 del  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) publicat pel Ministerio deFomento (2004), on es diferencien els següents tipus: 

 

Sòls seleccionats. 

Es consideren com a tals aquells que compleixen les següents condicions:  

 Contingut en matèria orgànica inferior a 0,2% (UNE 103.204).  

 Contingut en sals solubles en aigua, incloent el guix, inferior a 0,2% (NLT-114).  

 Grandària màxima no superior a 100 mm de diàmetre.  

 Tan per cent que garbellat pel tamís 0,40 UNE inferior a 15%, o en cas contrari 

compleixi totes i cadascuna de les condicions següents:  

    - garbellat pel tamís 2 UNE, menor a 80%.  

    - garbellat pel tamís 0,40 UNE, menor a 75%.  

    - garbellat pel tamís 0,080 UNE, menor a 25%.  

    - límit líquid inferior a 30% (UNE 103.103).  

    - índex de plasticitat inferior a 10% (UNE 103.103 i 103.104).  

 

Sòls adequats. 

 Es consideren com a tals els quals no podent ser classificats com sòls 

seleccionats compleixin les condicions següents:  

 Contingut en matèria orgànica inferior a 1% (UNE 103.204).  

 Contingut en sals solubles en aigua, incloent el guix, inferior a 0,2% (NLT-114).  

 Grandària màxima no superior a 100 mm de diàmetre.  

 Garbellat pel tamís 2 UNE, menor a 80%.  

 Garbellat pel tamís 0,080 UNE, menor a 35%  

 Límit liquid inferior a 40% (UNE 103.103).  

 Si el límit líquid es superior a 30%, l‟índex de plasticitat serà superior a 4%. 

 

Sòls tolerables. 

 Es consideren com a tals els quals no podent ser classificats com sòls 

seleccionats ni adequats, compleixen les condicions següents:  

 Contingut en matèria orgànica inferior a 2% (UNE 103.204).  

 Contingut en guix inferior a 5%.  

 Contingut en sals solubles diferents del guix inferior a 1%.  
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 Límit líquid inferior a 65%.  

 Si el límit líquid es superior a 40%, l‟índex de plasticitat serà més gran del 

setanta-tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid 

(IP>0,73·(LL-20)).  

 Assentament a l‟assaig de col·lapse inferior a 1% (NLT-254).  

 Inflament lliure inferior a 3% (UNE 103.601). 

 

Sòls marginals. 

Es consideren com a tals els quals no podent ser classificats com sòls seleccionats, ni 

adequats, ni tampoc tolerables, per l‟ incompliment d‟alguna de les condicions 

indicades per a aquests, compleixin les següents condicions:  

 Contingut en matèria orgànica inferior a 5% (UNE 103.204).  

 Inflament lliure inferior a 5%.  

 Si el límit líquid és superior a 90% l‟índex de plasticitat serà inferior al setanta-

tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid (IP<0,73·(LL-20)).  

 

Sòls inadequats 

Es consideren sòls inadequats:  

 Els sòls que no es puguin incloure en les categories anteriors.  

 Les torbes i altres sòls que continguin materials o orgànics tals com soques, 

branques, etc.  

 Tots aquells sòls que puguin resultar insalubres per a les activitats que sobre 

els mateixos es desenvolupin. En aquest sentit, l‟ús dels diferents tipus de sòl, 

en les diferents zones del terraplè s‟exposa a la següent taula: 

Taula A03. 4 Característiques dels materials a utilitzar a les diferents zones del terraplè 

Zona del terraplè Sòls a utilitzar 

Coronació Sòls adequats o seleccionats amb índex CBR>5 

Fonament i nucli Sòls tolerables, adequats o seleccionats amb un índex CBR>3 
Taula A03. 12. Tipus de sòl a utilitzar 

 

5.4.2 Classificació dels sòls 

Els materials a emprar en els terraplens i rebliments seran els sols que s‟obtinguin 

principalment dels treballs d‟excavació o dels préstecs concertats, que reuneixin les 

condicions de qualitat dictaminades en els Plànols, Plecs de Prescripcions Tècniques 

Particulars i per la Direcció Facultativa. 
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Per això, es segueixen els criteris de classificació de materials que s‟exposen en el G3 

i la O.C. 326/00, de la Direcció General de Carreteres, sobre la definició dels tipus de 

materials admesos (inadequats, marginals, tolerables, adequats i seleccionats) i les 

parts del terraplè on poden reutilitzar-se (fonament, nucli coronació, espatller, base i 

subbase). En la coronació de terraplens hauran d‟utilitzar-se sols adequats o 

seleccionats, així com sols tolerables, estabilitzats amb calç o ciment. En el nucli o 

fonament del terraplè hauran d‟emprar-se sols marginals, tolerables, adequats o 

seleccionats; i aquells sols amb CBR inferior a 3, sempre que el director del projecte 

aprovi la seva utilització, considerant les seves propietats deformatives. Si el nucli pot 

estar sotmès a processos d‟inundació nomes podran emprar-se sols adequats o 

seleccionats. No podran utilitzar-se sols inadequats en cap part del terraplè i hauran de 

transportar-se a abocador de terres. 

Dels resultats obtinguts en els assaigs de laboratori se‟n extreu que els materials de la 

UNITAT QUATERNÀRIA han estat classificats tots com TOLERABLES, segons la OC 

326/2000 (art. 330.3.3), per les C1 i C2, i com MARGINAL cala C3. Per la seva banda 

els materials de la UNITAT TERCIÀRIA podrien classificar-se com a material  

ADEQUAT un cop efectuats els corresponents tractaments i matxuca de la roca en 

obra. 

Per això, segons la meva opinió, els materials resultants de l‟excavació, principalment 

de la UNITAT DE SUBSTRAT TERCIARI, podran col·locar-se en NUCLI, FONAMENT, 

així com en CORONACIÓ del terraplè un cop aquests materials estiguin tractats. En 

quant als materials de la UNITAT QUATERNÀRIA, aquests també podran emparar-se 

en NUCLI i FONAMENT de terraplè i, sota l‟autorització del Director d‟Obres, en la 

CORONACIÓ, en tant que es compleixin les propietats de qualitat en els estabilitzats 

“in situ” amb cal o ciment. Caldrà però dur a terme mes anàlisis d‟identificació de 

materials ates que, segons s‟observa durant l‟anàlisi de les cales, les margues 

terciàries poden donar valors d‟inflament que les caracteritzi com materials 

MARGINALS. 

En el moment de reutilitzar la roca del substrat terciari que s‟obtingui dels treballs de 

desmunt per plataformes de TOT-U o PEDRAPLENS caldrà que en la posada en obra 

aquests materials complexin les propietats següents que marca la “Orden 

FOM/1382/2002 del 16 de mayo del Ministerio de Fomento”: 
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Qualitat de la roca 
Fissuració 

NTL-255 
no 

Pèrdua de pes <2% 

Granulometria 
Tamís 20 UNE <30% 

Tamís 0,08 UNE <10% 

Diàmetre màxim <900 mm i >100 mm 

Tamís 220mm 50 - 100 

Tamís 55mm 25 - 50 

Tamís 14mm 12.5 - 25 

Forma de les partícules <30% ha de cumplir: (L+G)/2>=3E 

S ESTACIO EG1 VALORA Taula A03. 13. Propietats del tot-ú 

 

Per a determinar la categoria de l‟esplanada necessària per al dimensionament del 

ferm s‟han de considerar les característiques del material utilitzat a l‟execució de la 

coronació. S‟ha de tenir en compte que d‟acord amb les indicacions aportades pel 

“Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3)”, per a la coronacio de terraplens s‟han d‟utilitzar materials classificats com a 

adequats o seleccionats. En qualsevol cas, i atenent a les 3 mostres obtingudes la 

classificacio de la categoria d‟esplanada seria 0 (per les cales C1 i C2) i IN (per la cala 

C3). Per tant, d‟acord amb aquesta classificació dels sols i atenent a les indicacions 

aportades per la “Norma 6.1-IC, Secciones de firme”, es determina que l‟aprofitament 

d‟aquests materials no permetrà l‟obtenció directa de cap categoria d‟esplanada 

determinada. Serà necessari el seu tractament a base de considerar l‟aportació de 

diferents potencies d‟altres sols de millor qualitat. Les potencies i la qualitat dels sols a 

aportar han d‟ajustar-se a les prescripcions aportades a l‟article 5.1 de l‟ anteriorment 

esmentada “Norma 6.1-IC, Secciones de firme”. 

Pels trams de terraplè que quedin directament damunt de ROCA gres o calcària de la 

unitat de substrat terciari cal considerar que, amb aquest material de fons d‟excavació i 

un mínim de 15cm de formigó HM-20 s‟obtindria una esplanada E3. 

A partir de sòls classificats com a TOLERABLES per a l‟obtenció d„una categoria 

d‟esplanada E3 es poden considerar dues opcions: Una alternativa pot consistir en la 

disposició sobre la superfície resultant de 30 cm de sol classificat com a seleccionat i 

sobre aquest 30 cm de sol estabilitzat in situ tipus S-EST3. Una altra opció per obtenir 

una categoria d‟esplanada E3 a partir de sòls classificats com a tolerables pot consistir 

en disposar 50 cm de sol classificat com a adequat i sobre aquest 30 cm de sòl 

estabilitzat in situ tipus S-EST3. Tanmateix, per a l‟obtenció d‟una categoria 

d‟esplanada E3 a partir de sols classificats com a MARGINALS es poden contemplar 

tres actuacions diferents. Una de les opcions que es pot considerar per obtenir una 
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categoria d‟esplanada E3 pot constituir disposar un gruix de 75 cm de sols adequats 

sobre la superfície resultant, i sobre aquests 30 cm de sol estabilitzat in situ tipus 

SEST3. 

De la mateixa forma es pot aconseguir aquesta categoria d‟esplanada disposant un 

gruix de 50 cm de sols seleccionats i sobre aquests 30 cm de sol estabilitzat in situ 

tipus S-EST3. Finalment, una tercera alternativa que es pot considerar per a l‟obtenció 

d‟una categoria d‟esplanada E3 a partir de sols classificats com a marginals pot 

constituir disposar sobre la superfície resultant un gruix total de 50 cm de sol 

estabilitzat in situ tipus S-EST1, i sobre aquest 30 cm de sol estabilitzat in situ tipus S-

EST3.  

Unitat geotècnica 
Classificació obtinguda 
(segons art. 330 PG-3) 

Unitat quaternària MARGINAL 

Unitat quaternària TOLERABLE 

Unitat substrat terciari ROCA 

 

Categoria 
d’esplanada 

a assolir 

Materials 
segons art. 
330 PG-3 

Tractament per assolir una E3 

E3 ROCA Caldrà col·locar una capa de 15 cm de formigó HM-20 

E3 TOLERABLE 

Caldrà col·locar 50 cm de sòl adequat, més 30 cm de sòl 
estabilitzat tipus S-EST3. 

Caldrà col·locar 30 cm de material seleccionat, més 30cm 
d‟un estabilitzat S-EST3 

E3 MARGINAL 

Caldrà col·locar 75 cm de sòl adequat, més 30 cm de sòl 
estabilitzat tipus S-EST3. 

Caldrà col·locar 50 cm de material seleccionat, més 30cm 
d‟un estabilitzat S-EST3. 

Caldrà col·locar 50 cm de sòl estabilitzat S-EST1, més 
30cm d‟un estabilitzat S-EST3. 

S ESTACIO EG1 VALORA Taula A03. 14. Categoria d’esplanada 

 

5.5 Fonamentació de les estructures 

5.5.1 Anàlisi geotècnic. Càlculs. 

El tipus de fonamentació mes adequat per una estructura dependrà de diversos 

factors; carregues que hagi de suportar, condicions del subsòl, cost de la 
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fonamentació,... De les diverses alternatives possibles a la fonamentació caldrà tenir 

en compte que aquesta s'adapti be a les condicions del subsòl. Els factors que hauran 

de considerar-se per l‟anàlisi geotècnic d'un terreny són: 

 LA CAPACITAT DE CÀRREGA. Una fonamentació pot trencar-se quan queda 

recolzada sobre un sol el qual no pot suportar la carrega transmesa. 

 L'ASSENTAMENT. La relació d'esforç -deformació d'un sòl ha d'estudiar-se si 

volem evitar que es puguin produir lesions a l'estructura a partir d'assentaments 

excessius dels terrenys que tenim a sota. 

Aquests aspectes venen tan íntimament relacionats que es important definir mètodes 

per determinar la càrrega que es pot transmetre amb seguretat a un sòl sense que es 

produeixin assentaments excessius. 

La carrega màxima, qh, segons Peck (1.982), en funció de la resistència a l‟esforç de 

la cisalla, en sols argilosos i llims plàstics, l'obtenim del producte de la cohesió, C, per 

un factor de carrega adimensional, Nc, que varia segons la forma, dimensió i 

profunditat de les sabates. 

 

qh = C Nc 

 

La carrega admissible correspon a la carrega d'enfonsament dividit pel factor de 

seguretat d'ordre 3. 

 

qad = (C Nc)/3 

Nc te per sabates continues situades damunt d'argiles superficials un valor de 5,14. 

Per la resta de sabates, el valor Nc varia amb la relacio del ample, B, a la longitud, L, i 

la cota de fonamentació, D amb la formula: 

 

Nc = 5 [1 + 0,2 (B/L)] * [1 + 0,2 (D/B)] de Skempton, (1.951) 

 

on es pren com a màxim la relació L/B < 2,5. 

Per qualsevol valor donat de D/B el factor de capacitat de carrega, Nc, per sabates 

circulars i quadrades es aproximadament major en 1,2 vegades del corresponent a 

sabates continues. Tambe, per sols coherents, pot utilitzar-se l'assaig de compressio 

simple. La capacitat de carrega per una sabata rectangular superficial ve donada per la 

formula: 

 

qh = 2,85 R3 (1 + 0,3 B/L) on: 
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qh = Pressio d'enfonsament. 

R3 = Resistència a la compressio simple. 

B = Ample de la sabata. 

L = Longitud de la sabata. 

 

El valor de la pressio d‟enfonsament d‟un terreny cohesiu tambe es pot estimar a partir 

de la formula desenvolupada per Terzaghi per una fonamentació en faixa centrada 

indefinida: 

 

ph = c Nc + γ z Nq + 0,5 γ B Ng on: 

 

c = Cohesio 

γ = Densitat del terreny 

z = Fondaria de la base de la fonamentació. 

B = Ample de la fonamentació. 

Nc , Nq i Ng = Son coeficients de capacitat de carrega que depenen de l‟angle de 

friccio intern. 

A partir de la tensio mitja admissible i les dimensions de la fonamentació es pot 

avaluar l‟ordre de magnitud de l‟assentament maxim previsible, immediat i de 

consolidacio a partir de l‟expressio de Whitman i Richart:  

 

s = (σad (1-v2) / E β) multiplicat per l’arrel quadrada de (BxL) on: 

 

sad = Tensio mitja admissible. 

v = coeficient de Poisson 

E = Modul de deformacio elastic. 

b = Es un modul tabulat relatiu de L/B 

L i B son la llargada i l‟amplada de la fonamentació 

Per altre banda, per sòls mes granulars, la pressió màxima admissible, en funció de 

l‟esforç de cisalla, dependrà de la seva compacitat, N, obtinguda a partir de l'assaig de 

penetracio estandard (S.P.T.), amplada de la sabata, B, profunditat de la 

fonamentació. A partir de Meyerhoff (1.956) es formula la seguent expressio de la 

pressio mitja unitaria admissible amb factor de seguretat de 4: 

 

qad = (5N/40) (1 + (0,3/B))2 (1 + (0,33D/B)) on: 
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1N = no de colpeix del S.P.T. en la zona d‟influència de la fonamentació. 

D = La profunditat de la fonamentació. 

B = L'ample del fonament en metres. 

qad= Pressió admissible en Kg/cm2 

En sols granulars saturats d'aigua, a prop o sota el nivell freàtic o amb contingut 

important de fins la capacitat de carrega obtinguda amb aquestes formules haurà de 

ser reduïda en un 50%. Les càrregues admissibles aconsellades per plaques 

continues damunt sorres venen donades per la següent taula: 

Densitat relativa de la 
sorra 

N qa 

Solta N < 10 

Requereix 

compactació 

 

Mitjanament compacta 10 - 30 0,75 - 2,5 

Compacta 30 – 50 2,5 - 4,5 

Molt compacta > 50 > 45 

S ESTACIO EG1 VALORA Taula A03. 15. Càrregues admissibles 

 

L‟aplicació simple i directa dels procediments donats per l‟obtenció de la tensió mitja 

admissible, haurà d'emprar-se en aquells casos en els que sabem que en profunditat 

es produeix un augment, o al menys un manteniment, de la resistència mecànica del 

sol. En el cas d‟existir estrats propers en profunditat, amb característiques mecàniques 

dèbils, pensarem que son aquests nivells 

els que imposen el valor a adoptar com tensió admissible. 

El xopament dels materials del subsòl provoca també alteracions en la seva estructura 

interna que poden evolucionar en disminució de la capacitat portant del terreny, 

augment de la plasticitat, fenòmens d'expansivitat o assentament. Per tot això serà 

convenient durant les obres reconduir les aigües d‟escolament superficial amb els tipus 

de drenatges habituals. De mantenir-se obertes excavacions per algun temps pot 

alterar-se la capa superficial del terreny del fons de l‟excavació; serà, per tant, 

convenient adoptar les mesures de protecció oportunes. 

L‟estudi de la seguretat en front a l‟enfonsament de fonamentacions en roca mitjançant 

formules analítiques es complex, ates que no existeixen models de comportament en 

trencament sobre els que es tingui experiència practica suficient. En casos de roques 
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molt dèbils (qu < 1 MPa), fortament diaclasades (RQD < 10%) o molt meteoritzades 

(grau de meteorització igual o major que IV), es recomana considerar la roca com si 

fos un sol i recórrer a procediments de verificació. En cas de roques menys dèbils, 

diaclasades i alterades pot determinar-se una pressió admissible en roca a partir de 

les dades següents: 

· Resistència a compressió simple de la roca sana, ( qu ). 

 Tipus de roca. 

 Grau d‟alteració 

 Valor del RQD i separació de les litoclases 

Aquests paràmetres hauran de ser representatius del comportament del volum de roca 

situat sota la fonamentació fins una profunditat de 1,5 B* , mesurada des del seu 

plànol de recolzament. La pressió admissible pot estimar-se per mitja de l‟expressió: 

 

pv adm = po ・ α1 ・ α2 ・ α3 √ (qu / po) on: 

 

pv adm = Pressió admissible. 

po = Pressió de referència. Es pren un valor de 1 MPa. 

qu = Resistència a compressió simple de la roca sana. 

α1, α2, α3 = Paràmetres adimensionals que depenen del tipus de roca, del su grau 

d‟alteració i de l‟espaiat de les litoclases, segons s‟indica a continuació. 

 INFLUÈNCIA SOBRE EL TIPUS DE ROQUES ( α1 ) 

1. Roques calcàries amb estructura ben desenvolupada. Calcàries, dolomies, 

marbres i calcarenites de baixa porositat 1,0. 

2. Roques ígnies i metamòrfiques. Granits, quarsites, andesites, riolites pissarres, 

esquistos i gneis d‟esquistositat subhoritzontal 0,8 

3. Roques sedimentaries i algunes metamòrfiques. Calcàries margoses, argil·lites, 

limolites, gresos i conglomerats. Pissarres i esquistos subverticals 0,6. 

4. Roques poc soldades. Gresos, limolites i conglomerats poc cimentats. Margues 

0,4.  

INFLUÈNCIA SOBRE EL GRAU DE METEORITZACIÓ ( α2 ) 

1. Roques sanes o fresques. Grau de meteorització I 1,0 

2. Roques lleugerament meteoritzades. Grau de meteorització II 0,7 

3. Roques moderadament meteoritzades. Grau de meteorització III 0,5 

Quan el grau de meteorització sigui superior a IV haurà de calcular-se com si fos un 

sol. 
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INFLUÈNCIA SOBRE EL GRAU DE METEORITZACIO ( α3 ) 

S'escull el mínim resultat entre: 

α3a = √ (s / 1 m) o α3b = √ (RQD % / 100) 

on s (m) es la separació entre litoclases i el RQD es el % mesurat en sondeig fins a 

una fondària 1,5 B. 

 

5.5.2 Materials. Càrregues admissibles. 

 

Tenint en compte la naturalesa i disposició dels materials apareguts i els valors 

estimats per les carregues admissibles que es proposen, considerem l‟emplaçament 

previst com APTE a les característiques de l‟obra. A partir de l‟extrapolació de la 

informació bibliogràfica disponible s‟exposen les següents consideracions: 

S‟han descrit, de sostre a base, les unitats geotècniques següents: 

 UNITAT QUATERNÀRIA. DIPÒSITS DE LLIT ACTUAL DE RIERES I 

TORRENTS 

 UNITAT SUBSTRAT TERCIARI  

Els valors de capacitat portant han estat calculats de forma genèrica i s‟hauran de 

considerar valors aproximats que caldrà ajustar en posteriors campanyes 

geotècniques. Els càlculs de la resistència del terreny, per les diferents unitats 

investigades s‟estimen en: 

UNITAT 

QUATERNARIA 
Qadm 1,0 a 2,0 kg/cm2 

Considerant: 

 

Litologia: Argiles sorrenques amb graves. 

Valor de N – Estimat. 

N = 5 a 15 

Resistència a compressió simple estimada (Rcs) 

< 2,0 kg/cm2 

 

UNITAT DE SUBSTRAT 

UNITAT 

TERCIÀRIA 
Qadm de 3,5 a 5,5 kg/cm2 

Considerant: 

 

Litologia: nivells de roca gres amb margues i 

lutites. 

Coeficient segons el tipus de roca = 0,4. 

Coeficient segons el grau II de meteorització = 

0,7. 
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RQD inferior 30%. 

Resistència compressió simple en roca (Rcs) = 

100 kg/cm2 (Estimat.) 

S ESTACIO EG1 VALORA Taula A03. 16. Resistència del terreny 

 

No s‟han efectuat els assaigs de camp, sondeigs, SPT o mostres inalterades que 

puguin donar els valors de resistència mecànica per aquestes unitats, per tant s‟ha fet 

una estimació segons els criteris de la nostra experiència en els materials de la zona. 

En el moment de dur a terme les excavacions de les rases i pous de fonamentació 

caldrà assegurar-se en tota l‟extensió de l‟obra, que la qualitat en les litologies que han 

de servir de recolzament sigui la esperada. En aquest sentit caldrà descartar com a 

nivell de fonamentació els nivells de roca mes superficials, mes meteoritzats, que 

podrien comportar una reducció de la carrega admissible del 50% sobre el valor 

anterior. En el cas que, a la cota d‟excavació prevista en projecte no s‟assolís aquesta 

perspectiva caldrà continuar les excavacions fins detectar un nivell de terreny de 

qualitat mecànica suficient. Si fos necessari aprofundir les excavacions mes del 

compte, caldrà preveure el reompliment amb formigó pobre de les zones sanejades. 

Igualment serà recomanable reomplir els fons de les excavacions amb capes de 

formigó de regularització.  

5.6 Moviment de terres. Excavabilitat. 

En quant a les condicions d‟excavabilitat, donada la naturalesa i ripabilitat dels terrenys 

investigats, els treballs d‟excavació i moviment de terres podran realitzar-se amb les 

tècniques que s‟ajustin a les característiques mecàniques dels materials en cada 

moment. Així doncs, els treballs que afectin a les fàcies de la UNITAT QUATERNARIA 

i TERCIARIA mes superficial, podran ser  realitzats amb rendiments òptims i sense 

especials problemes amb maquinaria d‟obra convencional de potencia mitja, del tipus 

giratòria, pala mecànica, retroexcavadora articulada,... Per executar els treballs de 

moviment de terres en les fàcies mes profundes de la UNITAT DE SUBSTRAT 

TERCIARI, caldrà considerar emprar maquinaria de major potencia (excavadora  

giratòria, martell picador, buldòzer,...) i tècniques de pretall i voladura amb explosius. 

A partir dels treballs de prospecció efectuats s‟han estimat una proporció sòls / roca en 

base als següents percentatges: 

 

 
Fondària De 0,0 a 1,5 De 1,5 a 3,0 Subtotal 
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Sòls Roca Sòls Roca 

C-1 2 1.5 0 0.5 1 3 

C-2 2 1.5 0 0.5 1 3 

C-3 3.5 1.5 0 1.5 0 3 

C-4 0.5 0.5 1 0 1.5 3 

C-5 5 0.5 1 0 1.5 3 

C-6 1.4 1.4 0.1 0 1.5 3 

C-7 0.4 0.4 1.1 0 1.5 3 

TOTAL 10.3 
     SUBTOTAL 7.3 3.2 2.5 8 

 

  
10.5 10.5 

 

       
% sòls de 0,0 a 1,5 m 69,5 

   
% roca de 0,0 a 1,5 m 30,5 

   
% sòls de 1,5 a 3,0 m 

  

23,8 

 
% roca de 1,5 a 3,0 m 

  

76,2 

 
% sòls de 0,0 a 3,0 m 

    

46,7 

% roca de 0,0 a 3,0 m 
    

53,3 

 

S ESTACIO EG1 VALORA Taula A03. 17. Proporció de sòl/roca 

 

 

 

6 CONCLUSIONS 

 Com a conclusions de l‟ “ESTUDI GEOLÒGIC GEOTÈCNIC PROJECTE DE 

MILLORA GENERAL. VARIANT DE BELLTALL. CARRETERA C-14 DEL PK 

53+500 AL 54+500. TRAM: PASSANANT” podem destacar els següents 

aspectes: 

 Es preveu la construcció de la variant de Belltall, en la carretera C-14, entre 

els PK 53+500 al 54+500 en el terme municipal de Passanant. Aquest 

projecte contempla l‟estudi de 2 alternatives de traçat; enllaços de connexió 

amb la C-14; l‟encreuament amb camins veïnals; terraplens de fins a 27m i 

desmunts d‟entre 17 i 21m de desnivell. 

 Aquesta àrea s‟emmarca dins del domini de la Depressió de l‟Ebre. Els 

materials que ocupen la zona són, de base a sostre, un substrat terciari 

format per fàcies al·luvials lacustres distals i paleocanals, amb alternances de 
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sèries concordants d‟argiles i lutites vermelles, margues grises i nivells 

intercalats de gresos i calcàries de potència variable. De forma discordant 

trobem al damunt materials quaternaris, de poca potència, directament lligats 

als processos geomorfològics que modelen el paisatge actual (peus de mont, 

petits cordons torrencials i sols de desenvolupament,...). 

 En tota la zona s‟observen evidencies d‟erosió diferencial que afecta les 

fàcies mes toves d‟argiles, margues i lutites meteoritzant-les fins al seu 

desmantellament. Un cop desapareixen aquests materials els bancs de roca 

calcaria i gres que es troben al damunt esdevenen inestables en voladiu fins 

el seu trencament i generen la caiguda de blocs erràtics.  

 Les direccions en l‟estratificació dels bancs de roca es situen entre 100O i 

40O, amb capbussaments cap al SW i inclinacions entre 5O i 10O. S‟han 

identificat també famílies de diàclasis ortogonals orientades NE / SW i NW / 

SE, amb un espaiat que s‟aproxima al gruix de la capa de roca que travessen. 

 S‟han diferenciat en l‟àmbit de l‟estudi 8 unitats litològiques – geotècniques, 

definides de sostre a base: 

- UNITAT DE TERRA VEGETAL. 
- UNITAT D‟ANTRÒPICS. REBLIMENTS I MATERIALS DE TERRAPLÈ. 
- UNITAT QUATERNÀRIA. DIPOSITS DE LLIT ACTUAL DE RIERES I 

TORRENTS. 
- UNITAT SUBSTRAT TERCIARI. BARRES DE CALCÀRIES. 
- UNITAT SUBSTRAT TERCIARI. TERCIARI (OLIGOCE). MARGUES 

INTERCALADES AMB CALCÀRIES. 
- UNITAT SUBSTRAT TERCIARI. CALCARIES MICRITIQUES NEGRES. 
- UNITAT SUBSTRAT TERCIARI. ALTERNANCES DE GRESOS AMB 

LUTITES VERMELLES. 
- UNITAT SUBSTRAT TERCIARI. ARGILES VERMELLES, MARGUES 

GRISES I PASSADES DE GRES. 

 Les dades sísmiques, segons RD 637/2007, en funció del materials es 

correspondrien amb: 

 

 

Localitat 
Unitat / Subunitat 

Acceleració 
sísmica 

bàsica (ab) 

Coeficient 
de 

contribució 
(k) 

Coeficient 
de risc (ρ) 

Coeficient 
del terreny 

(C) 

Coeficient 
d‟amplificació 
del terreny (S) 

Acceleració 
sísmica de 
càlcul (ac) 

Belltall 
(Unitat substrat 

terciari. Roca gres i 
calcària) 

<0,04g 1,0 1,0 (I) 1,0 0,8 <0,0320g 

Belltall (Unitat 
substrat terciari. 
Margues i lutites) 

<0,04g 1,0 1,0 (II) 1,3 1,04 <0,0416g 
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Belltall (Unitat 
quaternària) 

<0,04g 1,0 1,0 (IV) 2,0 1,6 <0,064 

S ESTACIO EG1 VALORA Taula A03. 18. Dades sísmiques 

 

 Les activitats extractives properes a la zona de projecte corresponen a 

explotacions de materials terciaris: margues, argiles, gresos silícics i guixos. Es 

tracta d‟explotacions que queden ubicades a mitja distancia, 11 a 15km. 

 La terra vegetal té una potència entre 10 i 40cm i un valor mig de 20cm. 

Considerant la utilització del 50% de l‟horitzó “A”, com la franja més rica en 

matèria orgànica del perfil edàfic desenvolupat, el gruix de la capa vegetal 

aprofitable s‟estima genèricament en 10cm. 

 Els materials de rebliment, no es poden emprar ni tenen cap interès 

constructiu, per tant, s‟hauran d‟excavar en la seva totalitat i traslladar a dipòsit 

de runes controlat. 

 Els materials quaternaris es contemplen amb un gruix entre 1,0 i 3,0m. Es 

componen d‟argiles sorrenques cohesives de baixa a mitjana plasticitat (CL 

segons USCS). La seva consistència és mitjana a ferma, classificats segons 

PG-3 com TOLERABLES (cales C1 i C2) o MARGINALS (cala C3). Fem una 

estimació de capacitat portant entre 1,0 i 2,0 kg/cm2. 

 En el substrat terciari s‟ha observat una transició de materials més tous (argiles 

vermelles, margues grises i lutites) al sud, fins a fàcies més resistents (gresos i 

calcàries) al nord. Totes 2 alternatives aniran ascendint en la columna 

estratigràfica, des d‟argiles vermelles i margues amb passades de gres; a 

alternances de gresos amb lutites vermelles; fins a calcàries amb margues. 

 La caracterització del massís rocós dona un índex RMR pels nivells terciaris de 

la meitat de la traça cap al NE amb una qualitat MITJA (RMR = 42); mentre que 

pels anàlisis dels afloraments de la meitat SW els valors assolits donen una 

qualitat DOLENTA (RMR = 35). 

 Pel substrat terciari s‟estima amb una càrrega admissible entre 3,5 i 5,5 kg/cm2. 

 La seva arrencada haurà de fer-se amb mitjans mecànics potents (ripat dur) en 

la meitat S del projecte i per desmunts inferiors de 6m i en la franja superficial 

més alterada. A partir d‟aquestes potències i en el sector meitat al N es creu 

que seria necessari l‟ús d‟explosius. 

 De l‟anàlisi de tota la informació d'aquest annex estimo com a autor un 

percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 40% 

i un 70% en funció de la potencia dels mitjans d‟excavació emprats pel 
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contractista. Amb el mateix concepte, per a l‟excavació de rases, pous i 

fonaments d'estructures i murs estimo un percentatge de voladura no 

excavable per mitjans mecànics comprès entre un 25% a un 55% en funció de 

la potencia dels mitjans d‟excavació emprats pel contractista. 

 La capa de recobriment terciari més superficial i alterada podrà considerar-se 

com a sòl TOLERABLE i d‟esplanada tipus E0. En quant als materials que 

aflorin en els talls de desmunt de roca fresca, més inalterada, podran 

considerar-se roca ADEQUADA i d‟esplanada E1. 

 Els angles a assolir en els talussos en TERRAPLE podran ser 3H : 2V. 

 De forma general els talussos en DESMUNT, es proposa que siguin 1H:2V; i 

en la coronació del desmunt la capa d‟alteració superficial d‟entre 0,5 a 1,0m de 

gruix es recomana quedi 3H:2V.  

 La redacció d‟aquest annex ha estat efectuada a partir dels treballs de 

reconeixement de camp, les cales mecàniques, el mostreig i analítiques 

aprovades que s‟inclouen en l‟Estudi Informatiu. Serà recomanable que, en el 

moment de la redacció del projecte constructiu s‟efectuï una campanya de 

prospecció més exhaustiva per tal de concretar i verificar totes aquelles 

consideracions que quedin al fora de l‟abast assolit en aquest document. La 

informació subministrada en aquesta campanya de reconeixement es atribuïble 

als punts explorats, a partir de les cotes aproximades obtingudes i en la data 

d‟execució, de forma que l‟extrapolació a la resta de la superfície és una 

interpretació raonable segons l‟estat actual de la tècnica. Per això, s‟escau 

convenient que algun tècnic competent confirmi que el subsòl estigui en 

consonància amb els resultats descrits anteriorment. Alhora, també vull afegir 

que les recomanacions estimades que s‟inclouen en aquest informe estaran 

subjectes a la validació o modificació per part dels facultatius responsables del 

projecte. 

Recordo la necessitat d‟elaborar un pla de seguretat i higiene d‟acord a les 

característiques dels treballs d‟obra previstos. 

Quedo a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment que consideri adient. 

 

Barcelona, octubre de 2011 
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APÈNDIX 1. MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA 
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Mapa Geològic   

1. Escala 1:50.000 

 

 

 

Llegenda: 

 

 

 

 

 

Belltall 
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2. Escala 1:250.000 

 

 

 

Llegenda: 
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ANNEX 04 

 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex té com a objectiu analitzar la climatologia i la hidrologia de la zona de 

projecte. Ambdues han de ser caracteritzades detallada i minuciosament, ja que 

comporten importants repercussions a tenir en compte a l’hora de dissenyar el tipus de 

ferm i els materials bituminosos a utilitzar (temperatura mitja estival i pluviometria), així 

com a l’hora de dissenyar les obres de drenatge que permetin l’evacuació i la 

canalització de les aigües pluvials recollides en les conques adjacents i els elements 

de drenatge longitudinals i transversals per evacuar l’aigua de la calçada. 

 

Així mateix, el disseny de les infraestructures de drenatge requereix la determinació 

d’un cabal d’avinguda del curs fluvial associat a un cert nivell de risc d’ocurrència, i la 

definició d’una geometria que permeti el pas d’aquesta avinguda amb una sèrie de 

condicionants orientats a disminuir els efectes d’aquesta en la pròpia infraestructura i a 

l’entorn de l’espai fluvial afectat. 

 

Dins aquest annex es determinen aquests cabals d’avinguda anomenats cabals de 

referència originats per la pluja a la conca/conques interceptades per la traça de la 

variant de Belltall objecte d’estudi d’aquest projecte, que servirà de base pel 

dimensionament del drenatge longitudinal i transversal necessari per la nova carretera. 

 

La metodologia d’estudi consta dels punts següents: 

 

I. Caracterització climàtica de la zona d’estudi. 

II. Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores 

corresponents a diferents períodes de retorn. 

III. Determinació dels coeficients de escorrentiu de les conques, assignació 

de la precipitació a les conques i determinació dels cabals. 

IV. Dimensionament de les obres de drenatge transversal i longitudinal 

necessàries. 

 

Els documents i publicacions consultades per a la realització del present estudi han 

estat els següents: 
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 “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial”, de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

 “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. Amb aquesta 

publicació, la Dirección General de Carreteras proporciona de forma directa i 

per a tota la Península, les dades de precipitació màxima en 24 hores per a un 

cert període de retorn. D'aquesta forma, es simplifica el tractament de llargues 

sèries de cabals mitjos proporcionats per estacions d'aforament de cada conca, 

i la utilització de mètodes hidrometeorològics que precisen conèixer la llei 

“precipitació-durada” i la determinació de la qual exigeix un treball considerable. 

 “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, Junta 

d’Aigües, Generalitat de Catalunya. 

 “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

 “Recomanacions i criteris de disseny de les obres de fàbrica”, facilitats per 

l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 

 “Recomanacions tècniques per al disseny d’infrastructures que interfereixen 

amb l’espai fluvial”, Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

 “Anuario de aforos”, Centro de Estudios i Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX) 

2 CLIMATOLOGIA 

En aquest apartat es descriuen les dades climatològiques necessàries per al 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, així com també per 

determinar la conveniència d’utilitzar mescles bituminoses drenants i el tipus de betum 

a utilitzar. 

 

La zona d’estudi presenta un clima entre subhumit (C1) i semiàrid (D), per trobar-se a 

la frontera del canvi de clima, segons l’índex d’humitat de Thornthwaite consultable a 
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les bases de l’Atles Climàtic de Catalunya disponibles del Sistema d’Informació 

Geogràfica de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya. A continuació es justifiquen més detalladament aquestes característiques. 

 

 

A04. 1. Caracterització climàtica de la zona d’estudi.  

Font: Servei meteorològic de Catalunya. 

 

2.1 Temperatures 

L’àmbit d’estudi i la Conca de Barberà de forma més global presenten característiques 

climatològiques de transició entre les comarques costaneres i les de la plana d’Urgell. 

Si bé geològicament la majoria de la comarca està inclosa dins la Depressió Central no 

hi ha accidents d’importància que la separin de les terres de l’interior – amb clima 

continentalitzat, el cert és que les serres que fan de frontera amb el Camp de 

Tarragona són d’altituds modestes i no constitueixen, doncs, una barrera prou 

important per a la influència suavitzadora de la Mediterrània. Això implica una forta 

BELLTALL 
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amplitud tèrmica entre estacions amb hiverns freds amb nombrosos dies de glaçades i 

estius calorosos.  

L’amplitud tèrmica anual indica una evolució contrastada de les temperatures durant 

l’any, que van des dels 7 ºC de temperatura mitjana als mesos d’hivern fins als 23 de 

juliol i agost. Aquesta amplitud tèrmica pot ser superada en indrets especialment 

enclotats del fons de la Conca i afectats a l’hivern per inversions tèrmiques que es 

produeixen en dies encalmats. Així mateix també s’observa que entre els mesos de 

desembre i febrer es produeixen entre nou i disset dies de glaçades (temperatures 

mínimes inferiors a 0 ºC). Aquest fet caldria tenir-lo en compte a l’hora de preveure 

possibles formigonats in situ o aplicació de mescles bituminoses en calent. 

 

 

A04. 2. Temperatures mitges al mes de gener. 

Font: Instituto Nacional de Meteorologia. 

 
 

BELLTALL 
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Pel que fa als estius, són càlids amb temperatures mitges al voltant dels 23 ºC (Figura 

3). Tot i així també s’observen grans amplituds tèrmiques entre el dia i la nit. Entre els 

mesos de juny i agost, les temperatures màximes durant el dia es poden arribar a 

enfilar fins als 40 ºC, mentre que durant la nit poden baixar per sota dels 15 ºC (Figura 

3). Aquestes altes temperatures, també han de ser considerades a l’hora de planificar 

l’obra (afectació al rendiment dels treballadors)  

 

Durant els mesos de primavera i tardor, és quan les temperatures són més suaus amb 

temperatures mitges que es situen entre els 10 i els 20 ºC. Durant aquests mesos, les 

temperatures màximes absolutes, rarament superen els 30 ºC i rarament es 

produeixen dies de glaçades (Figura 3). 

 

És durant la primavera i la tardor, quan es fa més aconsellable desenvolupar, des del 

punt de vista de temperatures,  els treballs de formigonat i la major part dels treballs 

que requereixin un mà d’obra més intensiva. 

 

 



Projecte Constructiu Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14                                                   Annex 04. Climatologia, hidrologia i drenatge 

 

8 

 

 

A04. 3. . Temperatures mitges al mes de juliol. 

Font: Instituto Nacional de Meteorologia 

 

A la següent figura podem veure la fitxa resum d’una de les estacions meteorològiques 

més properes a la zona d’estudi (Blancafort) proporcionada pel Servei Meteorològic de 

Catalunya. 

 

 

BELLTALL 



Projecte Constructiu Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14                                                   Annex 04. Climatologia, hidrologia i drenatge 

 

9 

 

 

 

A04. 4. Fitxa resum estació meteorològica de Blancafort 

2.2 Precipitacions 

Pel que fa a les precipitacions el repartiment anual assenyala els dos màxims típics de 

la zona mediterrània catalana, el de primavera i el de tardor, si bé cal remarcar que les 
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pluges totals caigudes són força semblants en tots dos períodes – un 30% del anual -  

amb precipitacions mitges anuals compreses entre els 400 i els 500 mm (Figura 5), fet 

que diferencia el clima de la Conca del costaner, on es produeix un marcat màxim a la 

tardor. També cal destacar la importància del mínim hivernal, període que es mostra 

tan sec com el d’estiu, quan les pluges de juny fan pujar força la mitjana en relació a 

comarques properes. La situació de la comarca permet que les pluges frontals d’origen 

atlàntic hi arribin amb molta més intensitat que a la costa, i al mateix temps que els 

temporals de llevant mediterranis puguin afectar-la amb certa intensitat, per la qual 

cosa les precipitacions hi són força més quantioses que a la veïna plana d’Urgell i 

bastant més ben repartides durant l’any que al Camp de Tarragona. Malgrat tot, la 

comarca no s’escapa de l’eixut estival amb un important dèficit hídric de dos mesos, 

juliol i agost.  

 

Des del punt de vista pluviomètric, es desestima la necessitat d’utilitzar una capa de 

trànsit drenant. 

 

Altres elements destacables del Clima comarcal són les boires, que poden afectar 

durant l’hivern els sectors més deprimits del fons de la Conca estricta i de la vall del 

Corb; i els vents, dels quals cal destacar el mestral durant la meitat freda de l’any – si 

bé hi és normalment menys intens que al Camp de Tarragona, a causa del relleu 

enfonsat – i les marinades durant l’estiu que refresquen sensiblement les temperatures 

de la tarda als sectors més enlairats. 
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3 HIDROLOGIA I DRENATGE DE LES CONQUES AFECTADES 

El capítol d’hidrologia i drenatge de les conques afectades, comprèn la determinació 

dels paràmetres bàsics per al càlcul de cabals, la determinació de les conques naturals 

afectades pel traçat de la carretera i el propi càlcul de cabals de projecte. 

 

Cadascuna de les obres de drenatge transversal es projecta per un cabal calculat, el 

qual està relacionat amb la seva freqüència d’aparició y que es defineix per un període 

de retorn. S’han considerat els següents períodes de retorn, segons ha establert 

l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) i que al mateix temps compleixen les exigències 

establertes per la Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial. 

PIRA 

A04. 5. Precipitacions mitges a Catalunya. 

Font: Instituto Nacional de Meteorologia 
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 500 anys: Per a les obres de drenatge transversal, incloent tots els passos ja 

siguin obres de fàbrica, tubs, ponts, viaductes, etc. 

 25 anys: Pel drenatge longitudinal en general. 

3.1 Metodologia utilitzada 

Per a estimar els cabals un funció de diferents períodes de retorn, en cadascun dels 

cursos d’aigua afectats per les obres, ens basarem en la metodologia establerta en la 

Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial i recolzada per la guia tècnica “Recomanacions 

tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada per l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA), amb data gener de 2004. 

 

La metodologia a seguir és la que s’exposa a continuació: 

 Determinació de les conques, i dels usos del sòl. 

 Càlcul de la precipitació de disseny. 

 Càlcul del cabal de disseny. 

 Càlcul dels paràmetres de les avingudes (calat, velocitat, etc.). 

3.2 Disseny hidrològic dels drenatges transversals 

3.2.1 Caracterització de les conques 

 

Per la definició de les conques interceptades per les alternatives, des del punt alt fins 

al punt d’encreuament, s’ha fet servir com a base topogràfica a escala 1/5.000 la 

facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

Se n’ha delimitat l’àrea a partir de les corbes de nivell, comparant els punts de la 

mateixa corba entre els afluents de les diferents conques per tal de delimitar el límit de 

les mateixes. Amb aquestes premisses s’ha obtingut un total de quatre conques 

interceptades, les quals es poden apreciar al plànol en l’Apèndix.  
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Per al traçat de les divisòries que configuren la conca i la conseqüent obtenció de 

l’àrea de la conca s’ha utilitzat la nova configuració topogràfica de l’àmbit de projecte, 

resultat de la projecció de la carretera. 

 

D’aquesta manera s’han delimitat totes les superfícies que es troben incloses en la 

conca corresponent a un punt de control, tal i com es mostra als fulls de resultats. 

 

Les principals característiques de les conques estudiades queden reflectides a la 

Taula A04.1. 

Conca Àrea (km2) 
Longitud del curs 

principal (km) 
Cota superior 

(m) 
Cota inferior 

(m) 
Pendent mitjà 

% 

a.1 0.086 0.711 773.4 758 2.17 

a.2 0.183 0.5 775.9 722 10.78 

a.3 0.1344 0.537 799.1 734.3 12.07 

a.4 0.0135 0.322 799.1 784 4.69 

b.1 0.141 0.656 773.4 745 4.33 

b.2 0.09 0.481 776.2 711 13.56 

b.3 0.653 1.171 799.1 689 9.40 

b.4 0.056 0.604 795.7 741 9.06 

 

Taula A04. 1. Característiques principals de la conca. 

 

 

3.2.2 Càlcul de la precipitació de disseny 

 

El primer que s’ha de determinar és la manera de ploure que existeix a cadascuna de 

les zones. Les pluges tenen caràcter estocàstic per la qual cosa es poden tractar com 

una variable aleatòria. Per tant, si es considera el valor de la precipitació caiguda en 

un dia (Pd)T associada a un període de retorn de T anys es defineix com la precipitació 

diària que té una probabilitat P d’ésser superada per la precipitació diària màxima 

anual Pd en un any qualsevol de: 
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L’única manera d’obtenir informació en quant a les pluges que poden caure en una 

determinada conca és l’anàlisi de tempestes que ja s’hagin produït a la zona. 

Malauradament, la informació enregistrada de precipitacions és limitada i només es 

disposen de sèries de dades històriques de pocs anys en comparació dels períodes de 

retorn habituals. A més a més, sovint aquestes dades tenen fiabilitat limitada, sobretot 

per a grans tempestes.  

 

Les dades de precipitació màxima pels diferents períodes de retorn s’obtenen dels 

mapes d’isomàximes publicats per l’ACA, tal com es recomana a l’apartat 2.8.2 de la 

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

Així doncs utilitzarem com a precipitació màxima diària Pd les següents dades: 

 

Pd (T = 100 anys)= 129 mm 

Pd (T = 500 anys)= 170 mm 

 

En funció de la superfície de la conca estudiada, serà necessari aplicar un coeficient 

de simultaneïtat, amb la finalitat de corregir la posició relativa de la pluja respecte 

l’estació meteorològica. Per tant, la precipitació diària de disseny serà: 

 

dAd PK'P   

On: 

 
1KA    si S1 km2 

 15

Slog
1K A 

 si S1 km2 

 

on S és la superfície de la conca. 

 

3.2.3 Càlculs dels cabals de disseny 

Per a calcular el cabal s’ha utilitzat el mètode racional. Segons aquest mètode, el cabal 

corresponent a un període de retorn el dóna la següent fórmula: 

 

K
6,3

AIC
Q 
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On: 

 Q és el cabal en m3/s 

 A és l’àrea de la conca vessant en Km2  

 I és la màxima intensitat mitja de la pluja en mm/h durant un temps Tc 

 C és el coeficient d’escolament 

 

K és el coeficient d’uniformitat que el CEDEX ha establert experimentalment en: 

 

14T

T
1K

25,1

c

25,1

c




 

On: 

 Tc és el temps de concentració en hores. 

3.2.3.1 Càlcul de Tc 

Totes les conques són caracteritzades per un curs principals. D’aquest se’n mesura la 

longitud, cota superior i cota inferior, amb les quals s'obté la pendent mitjana del curs. 

A partir d’aquestes dades físiques, es determina el temps de concentració mitjançant 

la fórmula proposada per la Instrucció. També es pot determinar per la figura 2-3 de la 

Instrucció, per a fluxos difusos, no canalitzats.  

 

En el cas del drenatge transversal, a totes les conques afectades es pot suposar 

l'existència d'un flux canalitzat en aquests curs principal. 

 

Per a determinar el temps de concentració s'utilitza la fórmula del mètode de Témez, 

que aplica un coeficient reductor en funció del grau d’urbanització de la conca: 

 

a) Conques rurals: Conques amb un grau d’urbanització no superior al 4 % de l’àrea 

de la conca. 

76,0

4

1c

J

L
3,0T

















  

 

b) Conques urbanitzades:. Conques amb un grau d’urbanització superior al 4 % de 

l’àrea de la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de 
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pluvials no unificat o complet. Curs principal no revestit amb material impermeable i de 

petita rugositat com el formigó. 

 

    
 

76,0

25,0
3,0

21

1













j

L
Tc


 

 

c) Conques urbanes:. Conques amb un grau d’urbanització superior al 4 % de l’àrea 

de la conca amb clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de 

petita rugositat. 

 

    
 

76,0

25,0c
j

L
3,0

μ2μ31

1
T 











  

On: 

 J és el pendent mitjà del curs principal. 

 L és la longitud del curs principal en Km. 

  és el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u. (km2/km2). 

 

Un cop conegut els temps de concentració, es procedeix a calcular la intensitat de la 

precipitació. El càlcul de la intensitat es realitza mitjançant la fórmula següent: 

 

    
4.0

28

1

1.01.0 t

dd

t

I

I














I

I
 

On: 

 

 Id és la intensitat mitjana màxima diària definida com P’d/24. 

 I1 és la intensitat màxima de la pluja en una hora. El quocient I1/Id ve donat 

pel mapa d’isolínies (per Catalunya és igual a 11). 

 I = It  per a t igual al temps de concentració. 

 

D’aquesta manera ja només manca calcular el coeficient d’escolament (C), que s'obté 

segons la fórmula del mètode de Témez: 
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2

0d

0d
0d

)'P·11'P(

)'P·23'P(
)·'P'P(C




  

On: 

 

 P’d és la pluja diària corregida en mm/dia. 

 P’0 és el llindar d’escolament corregit, que es calcula com: 

 

    00 ' PMP   

 

 P0 és el llindar d’escolament 

 M és el multiplicador regional (1,3 per a tota Catalunya) 

 

Per obtenir el paràmetre P0 s'utilitza la taula del Soil Conservation Service amb els 

seus valors en funció de l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el 

grup de sòl. Aquests valors s’apliquen per a condicions antecedents d’humitat de tipus 

II, les quals corresponen a condicions normals. Aquests valors es poden trobar a la 

guia tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua “Recomanacions tècniques per als 

estudis d’inundabilitat d’àmbit local” a la taula A1.2. 

 

La presència de les masses forestals és el factor més determinant tot i que els petits 

usos agrícoles i les zones més rocoses fan que es redueixi el valor del coeficient 

d'escolament. En cada cas caldrà fer la mitja ponderada amb les àrees per tal d’obtenir 

el valor de P0 representatiu de cada conca.  

 

Substituint els valors de P’0 i P’d dins la fórmula s'obtenen els coeficients d'escolament 

associats a cada P’d i per tant a cada període de retorn a considerar. 

3.2.4 Resultats 

Per a la realització dels càlculs s’ha utilitzat un full de càlcul que segueix la notació i la 

seqüència marcada per les divisions de conques. 

 

Aquests fulls s’estructuren verticalment en dues parts diferenciades: 
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1. Introducció de dades: és on consten els càlculs de les característiques de 

cada conca: 

 

 Àrea de cada tipus de terreny. 

 Longitud del curs d’aigua principal. 

 Cota màxima i mínima de cada conca. 

 Desnivells mitjos. 

 Precipitació de disseny. 

 

A partir d’aquestes dades ja s’organitzen les operacions pertinents per 

determinar el llindar d’escolament ponderat. Finalment també es corregeix la 

precipitació de disseny en cas de tenir conques superiors a 1 km2. 

 

2. Resultats: la metodologia de càlcul de Témez sistematitzada permet obtenir, 

amb aquestes dades inicials, el període de retorn corresponent, el coeficient 

corrector i la intensitat de pluja de disseny a partir de la formulació indicada 

anteriorment. Amb aquests paràmetres s’aplica la fórmula del mètode racional 

per obtenir els cabals de disseny buscats. 

 

Els cabals necessaris a calcular és el que es troba en el més punt baix de les conca, 

per tant és necessari conèixer als cabals als punts de control que s’han definit 

anteriorment. 

 
A continuació, en la Taula A04. 2. s’adjunta la taula amb el càlcul hidrològic dut a 

terme per a la conca 1 amb el cabal associat al període de retorn establert. Per tal 

d’obtenir el paràmetre P0 llindar d’escolament s’ha considerat que el tipus de sòl 

pertany al grup C de la classificació de l’US Conservation Soil Service, corresponent a 

terrenys on predominen les lutites, gresos, margues, calcàries i localment dolomies, 

guixos o lignit. 

A l’apèndix número 2 hi ha una taula amb els resultats obtinguts per a cada conca per 

als períodes de retorn T =500 i T=100 anys. 
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3.2.5 Dimensionament de les obres de drenatge transversal 

3.2.5.1 Introducció 

 

Segons el cabal de disseny obtinguts en els apartats anteriors, dimensionem les obres 

de drenatge utilitzant la fórmula de Manning: 

2

1

3

2

H SR
n

1
Q i

 

 

on: 

 Q és el cabal de disseny (en m3/s). 

 n és coeficient de rugositat del material (0.013 – 0.016 segons l’Instrucción 

de Carreteres) 

 RH és el radi hidràulic (en m). 

 S és la secció de la canonada (en m2). 

 i és el pendent (en m/m). 

  

Per evacuar aquests cabals es poden utilitzar diferents seccions de formigó, que han 

de seguir els següents criteris: 

3.2.5.2 Criteris a acomplir 

Els criteris que han de complir les obres de drenatge transversal segons les 

recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Norma 5.2 IC. Drenaje 

Superficial són els següents: 

Pendents: 

Pendent mínim: 0,5%. Un pendent menor podria comportar problemes de 

sedimentacions amb la conseqüent pèrdua de secció de les obres de drenatge. 

 

Velocitats: 

Velocitat mínima: 0,5 m/s. Una velocitat menor podria comportar problemes de 

sedimentacions de partícules en suspensió i de sòlids. 

 

Velocitat màxima: 6,0 m/s. Una velocitat major podria provocar l’erosió i 

l’arrossegament de terres. 
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Secció: 

Per norma general, les dimensions interiors de les obres de drenatge no seran inferiors 

a 2 m en cas de ser circulars o 2x2 m2 en cas de ser rectangulars. L’objectiu 

d’aquestes limitacions és el de poder accedir a l’interior de la canalització per dur a 

terme labors de neteja i manteniment.  

 

En els casos en que els cabals de disseny siguin inferiors a 3 m3/s (Q500<3 m3/s), es 

podran utilitzar seccions inferiors a les prèviament mencionades, sempre i quan 

compleixin els requisits establerts en quant a la relació longitud/secció exposades a la 

Norma 5.2 IC. Drenaje Superficial. 

 

En tot moment les entrades i sortides de l’obra de drenatge hauran d’estar 

convenientment protegides en front de l’erosió. 

 

Hi  ha  algun  cas  de  petits  cursos  d’aigua  que  es  desvien  mitjançant  el  drenatge  

longitudinal  al  curs  adjacent  i  no  es  preveu  l’execució  d’una  obra  de  drenatge  

transversal.   

 

3.2.5.3 Secció adoptada 

 

Amb tot el prèviament mencionat, s’adopten les següents obres de drenatge: 

 

O.D. PK Conca Tipologia 
Pendent 
(m/m) 

Q500 
(m

3
/s) 

Qmax 

(m
3
/s) 

Vmax 

(m/s) 

1 0+623 3 Pas inferior 7x4,5 m 0.01 18,48 76,78  2,44 

2 1+370 3 Pas de fauna 7x3,5 m 0.01 18,48 76,78 2,44 

3 1+661 2 Marc 3x2 m 0.01 2,92 8,43 1,41 

4 2+120 1 Marc 3x2 m 0.01 3,88 8,43 1,41 

 

Taula A04. 2. Característiques de l’obra de drenatge. 
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4 DISSENY DEL DRENATGE DE LA PLATAFORMA  

4.1 Introducció 

Les aigües d’escorrentia corresponents als marges de la carretera, la plataforma i la 

calçada es recullen mitjançant els diferents elements de drenatge longitudinal per a ser 

desguassats finalment a les lleres naturals. La seva instal·lació no implicarà danys ni 

perjudicis al trànsit, ni al propi dispositiu de drenatge o a les zones confrontants. 

 

A continuació s’exposaran d’una manera breu els principals elements de drenatge 

longitudinal que s’han considerat en l’elaboració del projecte constructiu de la nova 

variant. 

 

 Cunetes de peu de desmunt (TTR-10 per al tronc principal). 

 Cunetes triangulars per als camins de servei  

 Cunetes de peu de terraplè i de guarda (revestides de formigó). 

 Tubs de formigó (continuïtat del drenatge longitudinal). 

 Vorades (voravies) i baixants 

 Arquetes i brocs de desguàs 

4.2 Definició de les obres de drenatge longitudinal 

L’aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s’elimina cap a 

les vores de la plataforma a causa del pendent transversal d’aquesta. Per això es dota 

d’un bombament a les alineacions rectes del 2%, suficient per a l’evacuació. En les 

alineacions corbes, el propi peralt compleix aquesta funció. 

 

L’aigua enviada cap a les vores de la plataforma per efecte del bombament de la 

mateixa, és recollida mitjançant cunetes, les quals constitueixen el drenatge 

longitudinal de la via. 

 

Finalment, la resta d'obres de drenatge correspondran a les obres de drenatge 

longitudinal que tenen per objectiu drenar l'aigua de pluja acumulada en la calçada i 
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evitar l'erosió dels terraplens. Per a aquestes obres de drenatge s'ha utilitzat 

majoritàriament cunetes TTR-10 en zones de desmunt, cunetes de voravia i cunetes de 

peu de talús en zones de terraplè. Per als camins projectats i/o reposats s'ha utilitzat el 

tipus de cuneta triangular, també s’ha fet ús de tubs de formigó prefabricat de 40 cm de 

diàmetre brocs desguàs i arquetes de 60x60 cm.  

 

 

Figura A04. 3. Dimensions de la cuneta TTR-10. 

 

Uns altres elements de drenatge longitudinal utilitzats són les vorades, que canalitzen 

l’aigua en els trams de terraplè i la desvien puntualment (cada 30-40 metres) per les 

baixants. 

 

Finalment, un altre element de drenatge longitudinal són tubs prefabricats de formigó 

de 40 cm de diàmetre, que donen continuïtat a les cunetes sota els vials d’accés,  

camins i carreteres. 

4.3 Comprovació de la idoneïtat de la cuneta escollida 

En aquest cas, es procedeix anàlogament al del disseny d’obres de drenatge 

transversal, utilitzant la fórmula del mètode racional exposada a continuació, per tal de 

comprovar si la cuneta TTR-10 és l’adequada. 
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K
6,3

AIC
Q 




 

 

No obstant, cal adequar algunes de les hipòtesis referents als coeficients d’escorrentia, 

temps de concentració, dimensions de les conques, etc. 

 

En aquest cas, segons la Norma 5.2 IC. Drenaje Superficial, per dimensionar les obres 

de drenatge, proposa utilitzar la pluja diària de període de retorn de 25 anys, que tal i 

com s’obté dels mapes d’isomàximes proporcionats per l’ACA, ens donen: 

 

Pd (T=25) = 98 mm/dia 

4.3.1 Càlcul de l’àrea de la conca 

L’àrea de la conca per aquest cas, es considera tota la superfície drenada per al cas 

més desfavorable, que correspon a un tram de pendent 7%, longitud màxima de 457 m 

longitudinals, i un ample corresponent a la suma dels 10 metres pavimentats i 2 metres 

d’ample natural del terreny. Amb tot això, l’àrea de la conca a drenar és de:  

 

A(Km2)=0,457·(12)/1000= 0,005484 Km2 

4.3.2 Càlcul del coeficient K 

El coeficient K del CEDEX ve determinat per la següent fórmula: 

14T

T
1K

25,1

c

25,1

c




 

Per obtenir el temps de concentració, es pot deduir fàcilment a partir d’un diagrama en 

la Norma 5.2 IC. Drenaje Superficial. 

 

En el nostre cas s’obté un Tc=11 minuts = 0,18 hores. 

 

Per tant, aplicant la fórmula corresponent, un cop trobat el temps de concentració 

s’obté un coeficient K=1.0083 
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4.3.3 Càlcul de la intensitat associada al temps de concentració 

La intensitat de pluja corresponent a l’interval de temps del període de concentració, 

es calcula utilitzant l’expressió: 

 

4.0

28

1

1.01.0 t

dd

t

I

I














I

I
 

 

Considerant I1/Id = 11, tal i com s’ha explicat en l’apartat de dimensionament d’obres 

de drenatge transversal i una intensitat diària Id=98/24=4.08, s’obté una intensitat de: 

It=94,89 mm/h. 

 

4.3.4 Càlcul del coeficient d’escorrentiu 

Finalment, el coeficient d’escorrentiu utilitzat per al cas de paviments s’estima 

aproximadament de 0,75. 

Figura A04. 4. Temps de concentració per la conca considerada. 
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4.3.5 Càlcul del cabal de disseny 

 Amb tots els valors prèviament mencionats, el cabal de disseny més desfavorable per 

a les obres de drenatge longitudinal és:  

Qd = 0,109 m3/s. 

4.3.6 Comprovació de la capacitat de la cuneta 

Per saber si la cuneta proposada està ben dimensionada es compararà el cabal màxim 

que poden desguassar aquest tipus de cunetes a màxima capacitat amb el cabal de 

disseny. 

 

Per calcular el cabal màxim, s’utilitzarà la fórmula de Manning: 

 

2

1

3

2

H SR
n

1
Q i

 

 

 Q és el cabal màxim abans de desbordar (en m3/s). 

 n és coeficient de rugositat del material. (0.013 – 0.016 segons l’Instrucció de 

Carreteres) 

 RH és el radi hidràulic de la cuneta a plena càrrega (en m).  

 S és la secció de la canonada (en m2).  

 i és el pendent (en m/m).  

 

Per a la comprovació hidràulica de les cunetes s’ha realitzat un estudi de la seva 

capacitat a secció plena, per a una amplia gama de pendents.   

 

El càlcul s’ha realitzat aplicant l’equació de Manning, amb un coeficient de rugositat de 

0,015 i amb les secció abans descrita. A continuació se’n presenten els resultats:   

 

Pendent (%) Cabal (m3/s) Velocitat (m/s) 

0.5 0.035 0.471 

1 0.050 0.667 

1.5 0.061 0.817 

2 0.070 0.943 

2.5 0.079 1.055 
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3 0.086 1.155 

3.5 0.093 1.248 

4 0.100 1.334 

4.5 0.106 1.415 

5 0.111 1.492 

5.5 0.117 1.565 

6 0.122 1.634 

6.5 0.127 1.701 

7 0.132 1.765 

 

Taula A04. 5. Taula de resultats d'aplicar l'equació de Manning 

Al aplicar els valors per a la cuneta i per al pendent mencionat, s’obté un cabal màxim 

0,132 m3 . Aquest  cabal  és superior  al  cabal de disseny prèviament mencionat i per 

tant es dona com a bona la solució adoptada. 

 

 

5 Altres comprovacions 

 

Segons la informació proporcionada per l’ACA respecte a zones potencialment 

indundables, d’acord a criteris geomorfològics de l’àrea de la conca del Francolí, es 

verifica que les variants proposades no ocupen aquestes zones.  
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APÈNDIX 1. PLÀNOL DE CONQUES I USOS DEL SÒL 
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APÈNDIX 2. CÀLCUL DELS CABALS D’APORTACIÓ 
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DADES DE LA CONCA   T=500 T=500 T=500 T=500 T=500 T=500 T=500 T=500 

    Conca  Conca  Conca  Conca  Conca  Conca  Conca  Conca  

    1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 

Area de Conca km2 0.09 0.18 0.13 0.01 0.14 0.09 0.65 0.06 

Longitud del curs principal km 0.71 0.50 0.54 0.32 0.66 0.48 1.17 0.60 

Cota punt alt del tram m 773.40 775.90 799.10 799.10 773.40 776.20 799.10 795.70 

Cota punt baix del tram m 758.00 722.00 734.30 784.00 745.00 711.00 689.00 741.00 

Desnivell entre capçalera i punt estudiat m 15.40 53.90 64.80 15.10 28.40 65.20 110.10 54.70 

Pendent mitjà del curs principal % 2.17 10.78 12.07 4.69 4.33 13.56 9.40 9.06 

I1/Id (segons mapa)   11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Llindar d'escolament (P0) mm/h 10.00 8.14 9.31 10.00 10.00 11.87 9.72 10.00 

Valor de Pd segons periode de retorn mm/dia 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 

Pluja diària màxima (Pd) (corregit) mm/dia 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 

Grau d'urbanització m 0.00 0.22 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 

RESULTATS (Mèt. racional i Témez)   
 

  
 

          

Tc hores 0.48 0.17 0.20 0.23 0.40 0.25 0.38 0.32 

    0.48 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.38 0.32 

K - 1.03 1.01 1.01 1.01 1.02 1.01 1.02 1.02 

Id mm/h 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 

C - 0.75 0.80 0.77 0.75 0.75 0.70 0.76 0.75 

I mm/h 115.96 164.75 164.75 164.75 128.97 164.25 131.41 143.94 

P'0 mm/dia 13.00 10.58 12.10 13.00 13.00 15.43 12.64 13.00 

Q m3/s 2.14 6.78 4.78 0.47 3.88 2.92 18.48 1.71 
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DADES DE LA CONCA   T=100 T=100 T=100 T=100 T=100 T=100 T=100 T=100 

    Conca  Conca  Conca  Conca  Conca  Conca  Conca  Conca  

    1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 

Area de Conca km2 0.09 0.18 0.13 0.01 0.14 0.09 0.65 0.06 

Longitud del curs principal km 0.71 0.50 0.54 0.32 0.66 0.48 1.17 0.60 

Cota punt alt del tram m 773.40 775.90 799.10 799.10 773.40 776.20 799.10 795.70 

Cota punt baix del tram m 758.00 722.00 734.30 784.00 745.00 711.00 689.00 741.00 

Desnivell entre capçalera i punt estudiat m 15.40 53.90 64.80 15.10 28.40 65.20 110.10 54.70 

Pendent mitjà del curs principal % 2.17 10.78 12.07 4.69 4.33 13.56 9.40 9.06 

I1/Id (segons mapa)   11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Llindar d'escolament (P0) mm/h 12.97 15.46 16.59 14.41 13.82 12.53 22.32 16.19 

Valor de Pd segons periode de retorn mm/dia 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 

Pluja diària màxima (Pd) (corregit) mm/dia 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 

Grau d'urbanització m 0.00 0.22 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 

RESULTATS (Mèt. racional i Témez) 
 

                

Tc hores 0.48 0.17 0.20 0.23 0.40 0.25 0.38 0.32 

    0.48 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.38 0.32 

K - 1.03 1.01 1.01 1.01 1.02 1.01 1.02 1.02 

Id mm/h 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 

C - 0.59 0.53 0.50 0.55 0.56 0.60 0.40 0.51 

I mm/h 87.99 125.01 125.01 125.01 97.87 124.64 99.72 109.22 

P'0 mm/dia 16.86 20.10 21.57 18.73 17.97 16.29 29.02 21.05 

Q m3/s 1.27 3.36 2.36 0.26 2.21 1.89 7.32 0.88 
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 ANNEX 05 

 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
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1 INTRODUCCIÓ 

Per tal de poder resoldre la problemàtica existent en la zona d’estudi, el present projecte 

planteja dues alternatives diferents com a possible elecció per substituir l’actual carretera C-

14 que travessa el nucli urbà de Belltall. En el present annex es recullen i analitzen les tres 

alternatives proposades per al present projecte de la variant en base a criteris socials, 

funcionals, econòmics i mediambientals. 

 

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 tal 

d’analitzar la rendibilitat del nou projecte i establir si la seva execució és econòmicament 

viable. Aquesta valoració econòmica 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 tal d’analitzar la rendibilitat s’utilitzen indicadors 

com el VAN (valor actual net) o la 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 criteris bàsics que figuren a continuació: 

 

1. Evitar que l’alternativa seleccionada impedeixi notablement el possible creixement 

dels pobles afectats. 

 

2. Reduir el trànsit de pas que actualment discorre pel nucli urbà alhora que es redueix 

el temps de recorregut actual gràcies a la possibilitat de desviar el trànsit per fora de 

la població. 

 

3. Crear el mínim d’afectació a les propietats, procurant no dividir-les. 
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Una vegada fetes les diverses anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte ambiental, 

és necessari poder comparar totes les variables que surten d’aquests estudis d’una manera 

conjunta i integrada. Per fer això s’aplicarà un mètode d’anàlisi multicriteri que incorpora al 

procés de presa de decisions totes les variables. D’aquesta manera es pot escollir 

l’alternativa més adequada. 

2 SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE MILLORA 

El present projecte contempla la construcció de la nova  variant de l’actual carretera C-14  

que travessa el nucli urbà de Belltall a la comarca de la Conca de Barberà. Actualment la 

carretera parteix de Montblanc i arriba a Tàrrega travessant diverses poblacions. 

 

 

Figura A05. 1. Situació de l’actual carretera que travessa la població de Belltall 

 

El fet que l’actual carretera discorri dins del nucli urbà de Belltall comporta un augment del 

tràfic local. Aquesta situació suposa un greu inconvenient tant pels propis conductors i 

transportistes, que veuen incrementat el temps del seu trajecte com per les molèsties 

causades als propis habitants de Belltall. 

 

Tot l’explicat anteriorment es pot trobar de forma més extensa en l’Annex 01. Raó de ser del 

projecte. 
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Així doncs, els objectius primordials d’aquest estudi són: 

 

 Millorar el traçat actual. 

 Eixamplament de la plataforma. 

 Ordenació dels accessos a la nova carretera. 

 Millorar les interseccions amb els camins i carreteres existents 

 Descongestionar el nucli urbà de Belltall. 

 

D’aquesta forma, es plantegen dues alternatives diferents que venen delimitades pels 

condicionants establerts en l’Ordre d’Estudi 080914. Millora general. Variant. Variant de 

Belltall. Carretera C-14 del PK 53+500 al 54+500. Tram:Passanant. Així dons, l’inici del 

projecte tindrà lloc al PK 53+500 aproximadament amb una corba cap a ponent que deixarà 

el poble a la dreta en direcció nord. El projecte finalitzarà fins a enllaçar amb la C-14 a la 

sortida del nucli urbà en el P.K. prèviament esmentat. La resta de condicionants establerts 

en l’Ordre d’Estudi (velocitat de projecte, amplada de la plataforma, etc.) també s’han tingut 

en compte a l’hora de dissenyar les tres alternatives. 

 

A l’estudi informatiu previ s’estudia la viabilitat dels dos corredors pels quals pot discorre la 

variant objecte d’aquest estudi. De forma general existeixen dos corredors: 

- Corredor 1: discorre per l’oest del nucli de Belltall i de l’actual carretera C-14, 

en un vessant agrícola amb terrasses successives que davallen cap a la 

Riera de Maldanell. 

- Corredor 2: discorre per l’est del Nucli de Belltall i de l’actual carretera C-14. 

 

Respecte el corredor 2 es coneix: 

- En relació al planejament urbanísic de Belltall, el corredor 2 travessaria Sòl 

Rural de Protecció Paisatgística, així com zones delimitades com a 

putencialment inundables segons reflecteix el Pla d’Orientació Urbanística del 

municipi de Belltall. 

- El Corredor 1 s’ajusta a la solució de la variant inclosa en el Pla d’Ordenació 

Urbanística de Belltall, i té en compte la futura connexió acordada entre el 

Servei de Planificació de la DGC i l’Ajuntament de Belltall entre la carretera 

actual. 

- El corredor 1 discorre per un tram amb forts pendents, fet que comportaria la 

creació de grans talussos i desmunts. 
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- En relació als aspectes mediambientals, concretament a la vegetació 

afectada, el corredor 2 travessaria diferents bosquines de pineda mediterrània 

que encara que en molts casos es tracta de simples brolles arbrades o bé 

incipients boscos, representen donat la dominància del biòtop agrícola 

present importants reservoris i zones de protecció per la fauna.  

  

Donats aquests arguments i condicionants previs que descarten el corredor 2, el present 

projecte es centra en l’anàlisi de les possibles alternatives de traçat dins el corredor 1. 

3 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

En el present projecte s’han desenvolupat completament tres tècnicament viables pel 

corredor 2 descrit a l’apartat anterior, d’entre les quals sortirà la solució que es consideri més 

adient des de diversos punts de vista: ambiental, econòmic, tècnic, funcional, etc. és a dir, 

aquella que obtingui un millor resultat després de realitzar l’anàlisi multicriteri complet. 

 

3.1 Alternativa 1 

L’alternativa 1 parteix del PK 53+500 de l’actual C-14 amb una corba circular de 250 metres 

de radi cap a l’esquerra (en direcció nord) per tal de desviar-se de l’actual traçat en direcció 

a ponent. L’actual traça de la C-14 s’aprofitarà en part per crear un carril de desceleració 

d’accés a Belltall a través d’una rotonda. 

A continuació ens trobem amb una recta de 170 metres de longitud en desmunt, acabada en 

una altra corba en sentit contrari a l’anterior de radi 250. A partir d’aquest punt la traça 

discorre paral·lela a l’actual C-14, a través de les diverses conques que es troben en 

aquesta vessant del poble. Per tal de salvar el desnivell s’utilitzen grans terraplens, de fins a 

20 metres, de la mateixa manera que grans desmunts. El traçat no creua amb cap 

intersecció a nivell, però sí que hi ha diversos camins que atravessen la variant en aquest 

trams per passos inferiors, aprofitant els nombrosos terraplens que es van intercalant amb 

les zones de desmunt. Un cop el poble queda enrere, una corba de radi 500m cap a 

l’esquerra evita el pas a través de l’Era d’en Feliu, de manera que aquesta zona urbanitzada 

quedi intacta. Es tracta d’una corba de 109 metres de longitud que ve seguida d’una nova 

recta de 146 metres. 
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A la vegada, un cop deixada enrere l’Era d’en Feliu, una nova corba en sentit contrari a 

l’anterior de radi 250m fa que la traça recuperi la direcció, de manera que es redreci de nou 

cap a l’enllaç amb la C-14 antiga, que es farà mitjançant una nova rotonda (rotonda NORD). 

Un cop realitzat el gir, ens trobem ja la última recta abans d’entrar a la rotonda, de 90 m. 

 

El  traçat en alçat  intenta adaptar-se al  terreny per  tal de minimitzar els moviments de 

terres; no obstant  l'abrupta orografia del mateix  i  les restriccions de cota que  imposen els 

diferents enllaços previstos originen trams amb desmunt d'alçada considerable (fins arribar 

als 20 metres en alguns punts) i trams amb terraplens de gran potència. El pendent màxim 

és del 7%.  

 

La traça intersecciona diferents conques que fan necessària la construcció de  diverses  

obres  de  drenatge  transversal  per  donar  continuïtat  a  aquests  cursos d’aigua. Es 

contabilitza un total de tres obres de drenatge transversal. La  necessitat  de  donar 

continuïtat als camins  rurals  tallats pel nou  traçat  també  fan necessària  la construcció de  

diverses  obres  de  pas:  2  passos  inferiors per  sota  del  tronc  de  la  calçada. 

 

Al llarg del recorregut, la carretera intercepta diferents cursos d’aigua i camins. Per a això es 

proposen les següents obres de fàbrica: 

 

P.K. TIPOLOGIA 

0+571 Pas inferior 7x4,5 m 

0+709 Pas de fauna 7x4,5 m 

1+071 Marc 3x2 m 

1+190 Pas inferior 7x4,5 m 

1+757 Marc 3x2 m 

 

 

La longitud total de la nova carretera per a l’alternativa 1 és de 2.047 m . 

3.2 Alternativa 2 

L’alternativa 2 comença en el mateix punt que l’alternativa 1, al PK 53+500 de l’actual 

carretera C-14 amb una cobra circular de 200m de radi cap a l’esquerra (en sentit nord), 

seguida d’una recta de 238 m. La recta allunya la variant de la carretera actual que travessa 

la població de Belltall pel mig i, mitjançant una nova corba circular de gran desenvolupament 
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(amb les corresponents alineacions clotoïdes) de 750m de radi, la variant voreja el poble, 

però ja allunyada del mateix. La circular té 1171 m, seguits per una alineació recta de 533 m 

a continuació a través del Tros de la Vila en direcció a la rotonda nord per enllaçar amb 

l’actual traçat de la C-14. A tal efecte, una nova alineació corba de 250 m de radi portarà a la 

rotonda nord, des de la qual es podran efectuar els moviments per entrar a la població des 

del nord o bé continuar per la C-14 en direcció a Ciutadilla i Tàrrega. 

 

El  traçat en alçat  intenta adaptar-se al  terreny per  tal de minimitzar els moviments de 

terres; no obstant i com en el cas anterior, l’orografia del mateix origina trams amb desmunt 

d'alçada considerable (fins arribar als més de 30 metres en alguns punts) i trams amb 

terraplens de més de 30 m d’alçada. La variant està formada per només dues alineacions 

longitudinals (primer una rampa i un pendent a continuació) a banda dels corresponents 

acords a l’inici i el final del tram per tal d’adaptar-se als pendents de l’actual carretera. El 

pendent màxim és del 7%, igual que la rampa. 

 

La traça intersecciona diferents conques que fan necessària la construcció de  diverses  

obres  de  drenatge  transversal  per  donar  continuïtat  a  aquests  cursos d’aigua. Un total 

de quatre obres de fàbrica permetran evacuar l’aigua acumulada a les conques, a més de 

poder ser utilitzades com a passos de fauna o passos inferiors de camins desviats per la 

construcció de la variant. A continuació es detallen aquestes obres de fàbrica: 

 

P.K. TIPOLOGIA 

0+623 Pas inferior 7x4,5 m 

1+370 Pas de fauna 7x3,5 m 

1+438 Pas inferior 7x4,5 m 

1+611 Marc 3x2 m 

2+120 Marc 3x2 m 

 

 

 

 

La longitud total de la nova carretera per a l’alternativa 2 és de 2.370 m.  
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4 ANÀLISI COST-BENEFICI 

4.1 Introducció 

Per a l’anàlisi Cost-Benefici és important distingir els diferents tipus de costos i de 

beneficis a tenir en compte. Per a fer-ho es farà distinció entre: 

  

      Monetaris 

   Quantificables 

Beneficis / Costos    No monetaris 

   No quantificables 

 

Els costos i beneficis monetaris permetran establir la rendibilitat de les diferents 

alternatives. 

 

Els costos i beneficis no monetaris i els no quantificables (normalment associats de 

caràcter ambiental, estètic i paisatgístic) seran analitzats amb tècniques multicriteri que 

complementin la rendibilitat econòmica. 

4.2 Costos i Beneficis monetaris 

Els costos i beneficis que es consideraran en els càlculs de rendibilitat econòmica són 

els següents: 

 

a) 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 a més dels costos de manteniment. 

 

b) 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 de difícil quantificació, per la 

qual cosa s’admeten nuls els costos monetaris indirectes en aquest projecte. 
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c) 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. 

 

d) Beneficis monetaris secundaris o indirectes: Dins d’aquest paquet de 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. 

 

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. 

5 ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA 

En aquest apartat s’analitzarà la rendibilitat econòmica de les diferents alternatives 

d’acord amb les característiques que tenen. D’aquest anàlisi se’n deduirà quina és 

l’alternativa que presenta una major rendibilitat econòmica. 

 

En l’anàlisi de rendibilitat, s’inclouran només els costos i beneficis primaris, que hauran 

estat estimats a partir de les diferents alternatives proposades. 

 

Es considera l’any de posada en servei l’any 2012, per la qual cosa tots els valors i 

costos referits estaran actualitzats a aquest any. 
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5.1 Costos de la inversió (costos monetaris primaris) 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha considerat una vida útil de la carretera de 30 

anys. 

 

Els costos d’inversió seran doncs els recursos consumits durant aquests 30 anys, tant 

els deguts a la inversió inicial com els corresponents a les despeses per manteniment i 

rehabilitació de la via. 

5.1.1 Costos d’inversió inicial 

Aquests són els costos corresponents al Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) 

descomptant el 16% d’IVA per ser aquesta quantitat una transferència i no una 

mobilitat de recursos, i afegint el cost de les expropiacions. Així doncs, els costos 

d’inversió inicial responen a la següent expressió: 

 

Cost Obra = PEC (sense IVA) + Expropiacions 

on: 

PEC = PEM + despeses generals (13% PEM) + benefici industrial (6%PEM) 

PEM = Pressupost per Execució Material 

 

Lògicament, la inversió inicial és la  que suposa un major cost, i és clarament 

quantificable.  

 

Atès que aquest estudi econòmic es fa a priori per decidir sobre les alternatives, és 

necessari fer una previsió de quin seria aproximadament el pressupost d’execució de 

les obres en cada una de les alternatives considerades. 

 

Per tal de simplificar els càlculs, es consideraran uns costos mitjos unitaris aproximats 

de les principals partides que integren el PEM, sense considerar costos estimats de 

treballs previs ni les partides alçades que si que s’hauran de tenir en compte en el 

pressupost final de l’alternativa seleccionada donada la seva influència en el 

pressupost final. 

 

En el nostre cas, els valors que utilitzem en aquest estudi, contrastats amb altres 

projectes i estudis informatius recents de característiques similars, i bancs de preus de 

GISA, són els indicats en la Taula  A05.1. 
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Taula A05. 1. Banc de preus de les partides considerades per l’estudi d’alternatives. 

 

 

 

Els costos unitaris de la Taula A05. 1 s’han de considerar aproximats però 

representatius per a les dues alternatives, ja que no hi ha gaires diferències entre elles 

pel que fa a la geologia travessada, impacte ambiental causat, tipologia de terrenys 

ocupats per la traça, hidrologia afectada, o seccions estructurals entre d’altres 

conceptes. 

 

En aquest sentit, per exemple, el cost unitari de desmunt per a qualsevol alternativa es 

pot considerar el mateix, i només el cubicatge atès les diferències de longitud de les 

variants faran variar el cost particular de cadascuna d’elles. Anàlogament succeeix 

amb la secció estructural de la variant, on considerarem el mateix cost per metre lineal 

per a les diferents alternatives. 

 

La següent equació proporciona el Cost Quantificable Monetari Primari, anomenat 

anteriorment PEM (Cost per Execució Material): 

 

Concepte Cost mig unitari Unitats 

Esbrossada 0,56 €/m
2
 

Moviment de terres 

Desmunt 

Terraplè 

Préstec 

- - 

5,60 €/m
3
 

1,31 €/m
3
 

5,56 €/m
3
 

Abocador 5,30 €/m
3
 

Drenatge longitudinal 

En desmunt 

En terraplè 

- - 

52,00 €/ml 

22,00 
€/ml 

Drenatge transversal 
122,00 €/ml 

Ferms 
300,00 €/ml 

Senyalització i barreres 
16.500,00 € 

Reducció impacte ambiental 
30,00 €/ml 

Serveis Afectats - - 

Terra vegetal (excavació i transport) 2,79 €/m
3
 

Seguretat vial 
100.000,00 € 

Rotonda 325.000,00 € 
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PEM = 
i

PEM Ci 

On:   

 

Ci representa el producte de cada un dels import assenyalats a la taula anterior de 

costos mitjos unitaris, per l’amidament corresponent (volum de moviment de terres, 

superfície d’esbrossada, longitud de serveis afectats, longitud de la traça en planta), 

etc. 

 

D’acord amb les necessitats pròpies d’aquesta anàlisi, els amidaments que es 

presenten a continuació fan referència al tronc i a la reposició de camins de les 

alternatives plantejades.  Per tant, es tracta d’uns amidaments aproximats i bàsics que 

ens permetran tenir una primera idea del cost de l’obra (PEM, PEC, expropiacions), 

valor única i exclusivament emprat per a aquesta anàlisi d’alternatives. 

 

En la Taula A05.2. es representa de forma aproximada els amidaments dels diferents 

conceptes citats anteriorment. 

 

En la Taula A05.3. es mostra la valoració econòmica feta per a les dues alternatives, 

de manera que resulta un cost quantificable monetari primari o pressupost per 

execució material (PEM). 

 

Finalment en la Taula A05.4. es resumeixen els PEMs, PECs, les valoracions de les 

expropiacions en cada cas i finalment l’estimació del cost global de l’obra per a 

cadascuna de les alternatives plantejades. 

 

A la llum dels costs d’obra estimats en la Taula A05.3 es comprova que l’alternativa 2 

és la que comporta uns costos més alts, degut bàsicament a la major longitud de l’eix i 

al conseqüent augment de moviment de terres. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estimació d’aquests costos manca de realisme al 

no considerar tots els costos i amidaments existents en una obra de les 

característiques d’una nova carretera. 

 



Projecte Bàsic. Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall- C-14  Annex 05. Estudi d’alternatives 

 

14 

Taula A05. 2. Amidaments dels principals conceptes per cadascuna de les alternatives. 

 

 
Concepte Alt 1 Alt 2 Unitats 

Esbrossada 78,836.5   83,017.3   
m

2 

Moviment de terres 
 

Desmunt 
 

Terraplè 
 

Terraplè de préstec 

- - - 

247,084.7   298,587.9   
m

3 

240,275.6   331,261.8   
m

3
 

0.0   32,673.9   
m

3
 

Abocador 6,809.1   0.0   
 

Drenatge longitudinal 
 

En desmunt 
 

En terraplè 

- - - 

2,925.0   2,523.3   
ml 

3,017.0   2,190.0   
ml 

Drenatge transversal 200.0   200.0   
ml 

Ferms 2,489.4   2,812.4   
ml 

Senyalització i barreres 1,0 1,0 U 

Reducció impacte ambiental 2,489.4   2,812.4   
ml 

Serveis Afectats - - - 

Terra vegetal 
(excavació i transport) 

12,549.5   15,095.9   
m

3
 

Seguretat vial 1,0 1,0 U 

Rotondes 2,0 2,0 U 
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Taula A05. 3. Valoració econòmica dels diferents conceptes per a cada alternativa. 

 

 

Taula A05. 4. Valoració del PEM, PEC, expropiacions i estimació  

del cost d’obra per a cadascuna de les alternatives. 

 
A1 A2 

PEM 3,620,517.1   4,241,562.3   

PEC (PEM+13%+6%) 4,308,415.3   5,047,459.2   

Expropiacions 200,640.5   209,726.5   

Estimació cost obra (PEC+Exp) 4,509,055.8   5,257,185.7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte Alt 1 Alt 2 Unitats 

Esbrossada 44,148.4   46,489.7   
€ 

Moviment de terres 
Desmunt 
Terraplè 

Terraplè de préstec 

- - - 

1,383,674.3   1,672,092.2   
€ 

290,733.5   400,826.8   
€ 

0.0   181,666.9   
€ 

Abocador    

Drenatge longitudinal 
En desmunt 
En terraplè 

- - - 

152,100.0   131,213.7   
€ 

66,374.0   48,180.0   
€ 

Drenatge transversal 24,400.0   24,400.0   
€ 

Ferms 746,805.0   843,705.0   
€ 

Senyalització i barreres 16,500.0   16,500.0   
€ 

Reducció impacte ambiental 74,680.5   84,370.5   
€ 

Terra vegetal 
(excavació i transport) 

35,013.1   42,117.6   
€ 

Seguretat vial 100,000.0   100,000.0   
€ 

Rotondes 650.000,0 650.000,0 € 

PEM 3,620,517.1   4,241,562.3   € 
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5.1.2 Costos de conservació i rehabilitació  

 

A més a més dels costos d’inversió inicial s’han de comptabilitzar les despeses 

derivades de les actuacions de conservació i rehabilitació que es faran durant els 30 

anys de vida útil de l’obra. 

 

Existeixen dos mètodes per a calcular aquests costos d’acord amb les 

“Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y 

Proyectos de Carreteras”. Al mateix temps, cadascun d’aquests mètodes diferencia en 

si la carretera té una única calçada o bé en té dues. L’experiència demostra que és 

més recomanable emprar el primer mètode, que tracta independentment els costos de 

conservació dels de rehabilitació i que és l’utilitzat en aquest estudi. 

 

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.  

 

Cal  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’execució  del  nostre  projecte,  d’acord  amb  una  taxa  d’actualització  del  2.69  

(equivalent  entre  1987  i  2011).  Per  tant,  cal  aplicar  la  següent  taula  de  costos  

de rehabilitació i conservació: 

 

Taula A05. 4. Costos de conservació i rehabilitació per quilòmetre. 

Anys Cost Unitats 

1    2,425.08 €/km 

2 10 18 26 2,771.52 €/km 

3 11 19 27 3,117.96 €/km 

4 12 20 28 3,464.41 €/km 

5 13 21 29 3,810.85 €/km 

6 14 22 30 4,157.29 €/km 

7 15 23  4,503.73 €/km 

8 16 24  4,850.17 €/km 

9 17 25  164,097.34 €/km 
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Com que es disposa de costos unitaris per quilòmetre, cal conèixer quines són les 

longituds de les alternatives analitzades. En la Taula A05. 6 apareixen aquests valors. 

S’ha de mencionar que la longitud de la situació actual s’ha mesurat com al recorregut 

necessari per tal de viatjar des de l’origen fins al final de la nova carretera a través de 

l’antiga carretera. 

 

Taula A05. 5. Longitud de les alternatives. 

Longitud alternatives (km) 

Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

1,983 2,047 2,369 

 
 

També cal conèixer quines són les velocitats de recorregut en cadascunes de les 

possibles opcions de solució del problema. (Taula A05.7). 

 

Taula A05. 6. Velocitats de recorregut per a turismes i camions a cada alternativa. 

 Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

Turismes 50 km/h 70 km/h 70 km/h 

Camions 40 km/h 60 km/h 60 km/h 

 

 

Aplicant la taula de costos unitaris (per quilòmetre) a la situació actual i a les tres 

alternatives analitzades, obtenim els costos de conservació i rehabilitació finals pels 30 

anys futurs de l’anàlisi. Comparem aquests costos amb els de l'alternativa zero. Per al 

càlcul de costos de la carretera actual situem el primer any en el corresponent al 

moment temporal de la última rehabilitació. Els resultats obtinguts en euros es mostren 

recollits en la Taula A05. 8. 
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Taula A05. 7. Costos de conservació i rehabilitació per a la situació actual i cadascuna 

de les alternatives plantejades. 

Any Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

 
1,983 km 2,047 km 2,369 km 

1 325,405.03 4,964.15 5,745.02 

2 5,495.93 5,673.31 6,565.74 

3 6,182.92 6,382.47 7,386.46 

4 6,869.92 7,091.64 8,207.18 

5 7,556.91 7,800.80 9,027.89 

6 8,243.90 8,509.97 9,848.61 

7 8,930.89 9,219.13 10,669.33 

8 9,617.88 9,928.29 11,490.05 

9 325,405.03 335,907.25 388,746.60 

10 5,495.93 5,673.31 6,565.74 

11 6,182.92 6,382.47 7,386.46 

12 6,869.92 7,091.64 8,207.18 

13 7,556.91 7,800.80 9,027.89 

14 8,243.90 8,509.97 9,848.61 

15 8,930.89 9,219.13 10,669.33 

16 9,617.88 9,928.29 11,490.05 

17 325,405.03 335,907.25 388,746.60 

18 5,495.93 5,673.31 6,565.74 

19 6,182.92 6,382.47 7,386.46 

20 6,869.92 7,091.64 8,207.18 

21 7,556.91 7,800.80 9,027.89 

22 8,243.90 8,509.97 9,848.61 

23 8,930.89 9,219.13 10,669.33 

24 9,617.88 9,928.29 11,490.05 

25 325,405.03 335,907.25 388,746.60 

26 5,495.93 5,673.31 6,565.74 

27 6,182.92 6,382.47 7,386.46 

28 6,869.92 7,091.64 8,207.18 

29 7,556.91 7,800.80 9,027.89 

30 8,243.90 8,509.97 9,848.61 
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5.2 Estimació dels beneficis generats 

Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres estan constituïts per la reducció 

dels costos generalitzats del transport, que típicament estan composats de: 

 

 Costos de funcionament dels vehicles 

 Valor del temps de l’usuari en la via 

 Peatges (no aplicable en el nostre cas) 

 Bonificació per seguretat i confort 

 

Els dos primers els quantificarem en aquest estudi. El tercer component dels costos 

generalitzats del transport no procedeix en el nostre cas i el quart no és fàcilment 

quantificable, per la qual cosa aquí es tradueix en fer un càlcul del cost de 

l’accidentalitat. En tercer lloc també s’estimen els beneficis aportats per l’execució del 

condicionament relacionats amb la disminució de l’accidentalitat. 

 

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 pta. (6.229,49 euros) 

Cost mig (IVA, transport, etc.): 1.420.000 pta. (8.534,37 euros) 

 

CAMIONS:  Càrrega màxima autoritzada: 12,4 T 

Preu franc de fàbrica: 6.800.000 pta. (40.868,82 euros) 

 

Recordem que aquests valors corresponen a 1987 i, per tant, no serien vàlids. És per 

això que tots els costos que s’exposen en els punts següents estan actualitzats. 

 

5.2.1 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, en funció de la seva dependència de 

la velocitat: 

 



Projecte Bàsic. Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall- C-14  Annex 05. Estudi d’alternatives 

 

20 

a) Costos de funcionament independents de la velocitat de circulació: 

 

 assegurances 

 garatge 

 impostos 

 interès del capital 

 amortització 

 

b) Costos de funcionament dependents de la velocitat de circulació: 

 

 costos de conservació 

 consum de combustible 

 consum de lubricants 

 desgast i reparacions de pneumàtics 

 

De la llista anterior no es consideraran els costos deguts a assegurances, garatge, 

impostos i interès del capital que són totalment aliens a la implantació i ús d’una nova 

carretera. 

 

La resta de costos seran calculats de forma unitària, és a dir, per quilòmetre de 

longitud, obtenint finalment un cost unitari dels costos de funcionament dels vehicles a 

ser aplicat per a cada alternativa. 

5.2.1.1  Costos d’amortització 

Per avaluar els costos d’amortització cal utilitzar un cost per km actualitzat a data 

d’avui de la recomanació del MOPU que és 0,04365 €/km per als turismes i 0,07938 

€/km per als vehicles pesats.  

 

Aquest valor cal multiplicar-lo per la longitud total de cada alternativa i per la quantitat 

de vehicles estimada anualment. 

 

5.2.1.2 Costos de conservació i manteniment 

Els frens, posades a punt i petites reparacions són els components principals en les 

despeses de conservació d’un vehicle. El valor d’aquesta despesa es determina 

empíricament en funció de la velocitat de circulació. Es desglossa el càlcul en vehicles 

lleugers i pesats: 
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Vehicles lleugers: 

Aplicant el coeficient d’actualització vist en l’apartat anterior sobre l’expressió 

donada pel MOPU s’obté un cost en funció de la velocitat de: 

 

CPK = 17,22 · V-0,44 pta/km (any 1988)     CPK = 0,278 · V-0,44 €/km (any 

2011) 

 

 Aquests valors queden reflectits en la Taula 9. 

  

Taula 8. Costos de conservació i manteniment per quilòmetre  

per vehicles lleugers (€/Km). 

 Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

Lleugers 
50 km/h 70 km/h 70 km/h 

0,04979 

 

0,04294 0,04294 

 

 

Vehicles pesats: 

Per al cas dels vehicles pesats s’han considerat les dades de l’enquesta 

realitzada per a l’Estudi de Costos de Funcionament de Turismes i Camions a 

Espanya realitzada per MOPU-SENDA. Actualitzant aquests valors per a l’any 

2011, s’obtenen els valors representats en la Taula A05.10.  

 

Amb tot, considerant les velocitats de recorregut ja presentades a la Taula A05. 

6 s’obtenen els següents costos per a cadascuna de les alternatives: 

 

Taula 9.  Costos de conservació de les dades de l’estudi de SENDA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Velocitat 

(km/h) 
Consum (cc/km) 

CPKconservació 

Pesats (€ 2012/km) 

40 13,0 0,2102 

50 7,2 0,1164 

60 4,30 0,0695 

70 4,00 0,0647 
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Taula 10. Costos de conservació i manteniment per  

quilòmetre per vehicles pesats (€/km). 

 Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

Pesats 
40 km/h 60 km/h 60 km/h 

0,2102 

 

0,0695 

 

0,0695 

  

 

Si es tenen en compte les diferents longituds de les alternatives i el trànsit que hi 

circula, s’arriba als valors de costos de conservació i manteniment que apareixeran, 

com ja s’ha comentat, al final de l’apartat cost de funcionament dels vehicles. 

5.2.1.3  Consum de combustible 

S'adoptaran les corbes del ja esmentat estudi de costos de funcionament a Espanya 

(MOPU-SENDA). Per determinar el consum s’utilitzarà les corbes que aporta 

l’esmentat estudi. (Figura A05. 4).  

 

La formulació de les corbes de consum és la següent: 

 

Vehicles lleugers: 

- Rampa o pla: C=117,58 - 1,75·v + 1,21·10-2v2 - 24,08·p - 0,47·v·p + 4,74·10-3·v2·p 

 

- Pendent: C=92,76 -1,3·v + v2·10-2-6,77·p - 0,33·p·v - 2,45·10-3·p·v2 

 

Vehicles pesats: 

- Rampa o pla: C=388,18 - 7,32·v + 7·10-2·v2 + p.(101,28 -1,99·10-2·v + 7,85·10-3·v2) 

 

- Pendent: C=213,31 - 5,15·v + 7,42·10-2·v2 + p.(6,08 + 3,82·10-2·v + 7,27·10-4·v2) 
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Figura A05. 1. Corbes de consum de combustible 

 

 

Amb tot això, el consum de combustible en litres/km per a cadascuna de les 

alternatives es mostra en la Taula A05. 12. 

 

Taula 11. Consum de combustible (L/km) en funció de cada alternativa. 

Consum de 
combustible 

Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

Lleugers 0,060 0,055 0,055 

Pesats 0,207 0,218 0,218 

 

 

Aleshores, considerant els següents preus del combustible mitjos a la provincia de 

Lleida el 2010: 

 

Vehicles lleugers: 0,6939 €/l 
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Vehicles pesats: 0,6488 €/l 

 

S’obtenen els resultats mostrats en la Taula A05.13. 

Taula A05. 12. Costos de combustible de cada alternativa en €/km. 

  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Desnivell 45.00 45.00 45.00 

Incr p sentit 1 2.27 2.20 1.90 

Incr p sentit 2 -2.27 -2.20 -1.90 

Vel recorregut  ligeros 50.00 75.00 75.00 

Vel recorregut pesants 40.00 65.00 65.00 

Consum lleugers sentit 1 (cm3/km) 88.06 87.74 83.09 

Consum pesants sentit 1 (cm3/km) 467.53 506.69 466.01 

Consum lleugers sentit 2 (cm3/km) 44.58 42.28 43.53 

Consum pesants sentit 2 (cm3/km) 66.13 101.47 104.95 

Mitja ponderada (16,71% pesants) 
(cm3/km) 99.82 104.96 100.44 

Preu carburant lleugers (€/l) 0.6939 0.6939 0.6939 

Preu carburant pesants (€/l) 0.6488 0.6488 0.6488 

Cost lleugers per km 0.0460 0.0451 0.0439 

Cost pesants per km 0.1731 0.1973 0.1852 

Cost mitjà ponderat (16,71% 
pesants, en €/km) 0.0673 0.0705 0.0675 

 

 

Finalment, per obtenir el cost total que representa el consum de combustible per a 

cada alternativa caldrà multiplicar els valors de la taula A05. 13 pel total de vehicles 

que circulen per cada alternativa en un any i per la longitud de cada alternativa. 

5.2.1.4 Consum de lubricants 

El consum de lubricants està directament relacionat amb el consum de combustibles. 

Empíricament, s’han trobat les següents correlacions per a turismes i camions: 

 

Vehicles lleugers: CPK = 0,012 · Cc · PA                                

Vehicles pesats: CPK = 0,008 · Cc · PA 
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on CPK és el cost de l’oli per quilòmetre en €/km, Cc és el consum de combustible 

(l/km), i PA és el preu de l’oli sense compatibilitzar impostos. El valor del lubricant es 

pot comptabilitzar actualment en una mitja de 5,497€/l per turismes i 6,144€/l per 

pesats. Així, els resultats de cost de lubricants són els mostrats a la Taula A05.14. 

Taula 13. Costs de lubricants per a cada alternativa  en €/km. 

Costs de 
lubricant 

(€/km) 

Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

Lleugers 0,00435 0,00429 0,00416 

Pesats 0,01310 0,03059 0,01401 

 

5.2.1.5  Costos de pneumàtics 

El recorregut per al canvi de neumàtics depèn de la velocitat bàsica de la carretera, el 

nivell de servei i el tipus de terreny. Conegudes aquestes dades i el preu dels 

pneumàtics, es pot calcular el cost per quilòmetre segons la següents expressions: 

 

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. Per 

als càlculs es pot prendre N=4 en els vehicles lleugers, 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 4.500 euros. 

 

Per a saber el recorregut entre canvis de neumàtics, 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. Per al nostre cas, es poden utilitzar uns valors mitjos proposats en la Taula 

A05.5. Per la nostra variant ens trobem en el cas de nivell de servei B pel tipus de via 

a realiztar i en terreny accidentat i amb corbes. 

Taula A05.14. Recorregut entre canvis de pneumàtics pera  cada alternativa (km). 

 Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

Lleugers 43.000 28.600 28.600 
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Pesats 52.600 41.000 41.000 

 

 

Fent servir les fórmules i els valors per als preus dels neumàtics esmentats 

anteriorment, s’obtenen els resultats per als costos unitaris dels pneumàtics en €/km, 

mostrats en la Taula A05. 16. 

 

Taula A05. 15. Costos unitaris dels pneumàtics de cada alternativa (€/km). 

Costos dels 
pneumàtics 

Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

Lleugers 0.0093 0.01399 0.01399 

Pesats 0.08555 0.10976 0.10976 

 

5.2.1.6 Costos globals de funcionament dels vehicles 

Un cop analitzats els costos de funcionament de manera desglossada, és adient 

presentar-los tots ells de manera conjunta per tal de determinar quin és el cost total de 

funcionament dels vehicles unitaris (€/veh.km) que es dóna en el tram que és objecte 

del present estudi. 

 

Per a calcular el cost de funcionament global de la carretera, cal fer el següent càlcul: 

 

COST. FUNC. GLOBAL = CPK global · IMD2012· 365· L 

 

COST. FUNC. GLOBAL= (CPK lleugers · IMD2012 lleugers + CPK pesats · IMD2012 pesats)· 365· L 

 

on L és la longitud del recorregut per a cada alternativa. Amb la IMD2011 calculada a 

l'Annex 8. Estudi de trànsit. 3066 veh/dia i tenint en compte un 16.71% de pesats: 
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Taula A05. 16. Costos de funcionament globals. 

Tipus 
vehicle 

Costos  Sit. actual 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 

Lleugers 

Amortització 0.04365 0.04365 0.04365 

Conservació 0.04979 0.04294 0.04294 

Combustible 0.046 0.0451 0.0439 

Lubricant 0.00435 0.00429 0.00416 

Pneumàtics 0.0093 0.01399 0.01399 

Pesats 

Amortització 0.07938 0.07938 0.07938 

Conservació 0.2102 0.0695 0.0695 

Combustible 0.1731 0.1973 0.1852 

Lubricant 0.0131 0.01495 0.01401 

Pneumàtics 0.08555 0.10976 0.10976 

Global   491.099,567 466.330,95 531.001,424 

 

5.2.2 Cost del temps de recorregut 

L’expressió d’aquest cost per a la situació actual i per a cada una de les alternatives és 

la següent: 

 

CPT = T · P 

 

on CPT és el cost degut al consum del temps durant el recorregut, T és el temps 

invertit en el recorregut del tram en hores i P el valor del temps en €/h. 

 

El temps T necessari per a fer el recorregut es calcula com el quocient entre la longitud 

del traçat en el tram d’anàlisi i la velocitat mitjana a la que viatgen els diferents tipus de 

vehicles. D’aquesta manera, d’acord amb aquestes dues variables per a cada 

alternativa obtenim els valors de la Taula A05. 18. 

Taula A05. 17. Temps de recorregut per a cada alternativa expressat en hores. 

Temps de 
recorregut 

(h) 

Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

Lleugers 0,03965 0,02924 0,03384 

Pesats 0,04957 0,03411 0,03948 

 

 

Per una altra banda, els estudis han situat el valor del temps en 6.25 €/h en el cas de 

vehicles lleugers i 12.9 €/h en el cas de vehicles pesats. 
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Si es multipliquen aquest cost horari pel nombre de vehicles lleugers i pesats que 

circulen per la carretera en un any (IMD · 365), s’obtenen els costos de temps totals 

l’any 2012 exposats en la Taula A05.19. 

 

Taula A05. 18. Costos de temps totals de cada alternativa. 

Cost temps de 
recorregut (€) 

Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

 350.561,24 € 252.623,00 € 292.374,62 € 

 

5.2.3 Cost dels accidents 

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: 

 

CPAi = CMi · NMi + CFi · NFi 

 

 

on: 

 

 CPA i: cost per accident al tram durant l'any i-èssim 

 CM i: cost unitari mig d'un mort l'any 'i' 

 CF i: cost unitari mig d'un ferit l'any 'i' 

 NM i: nombre de morts durant l'any 'i' al tram 

 NF i: 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). 
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5.2.3.1 Obtenció de NMi i NHi 

 

Mètode clàssic 

Per determinar el nombre de morts i ferits l'any i-èssim es pren la hipòtesi que 

l'accidentalitat només depèn del volum de tràfic. Així, coneguts els valors NM i 

NF per a un any de referència, es pot obtenir els valors NMi i NFi multiplicant 

els dits valors per l'increment de trànsit succeït des de l'any de referència a 

l'any que s'ha de determinar: 

 

IMDNFNFIMDNMNM J

ji

J

ji  







1

00

1

00  

 

Mètode alternatiu 

Si no es disposa de dades prou adequades en la utilització del mètode anterior 

es pot fer una aproximació a aquests valors d'una forma estadística. Segons 

aquest mètode alternatiu, el nombre de morts i ferits dependrà de la longitud 

del tram (L), el tipus de via, la intensitat de 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: 

 

88 1036510365   KIPLIMDNHIMLIMDNM ii  

 

Els valors de IM, IP i k depenen evidentment del tipus de via. En les dues 

taules següents es donen els valors mitjos per a Catalunya: 

 

 

Taula A05. 19. Valors dels coeficients K aplicables a catalunya 
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Taula A05. 20. Valors dels coeficents IM i IP aplicables a Catalunya. 

 

 

 

El càlcul per al condicionament objecte d’aquest projecte constructiu es farà seguint el 

mètode alternatiu, ja que no es disposa de dades. És evident que la realització del 

condicionament millorarà la seguretat vial de la carretera, però com que el tipus de via 

no canvia, els coeficients seran els mateixos per a totes les alternatives. D’aquesta 

manera, es fa necessari tenir en compte aquesta millora mitjançant l’increment dels 

costos dels accidents pel cas de la situació actual, ja que en la situació actual 

existeixen un major nombre d’encreuaments i hi ha major interacció amb els vianants 

respecte a la resta d’alternatives (increment del 40%). 

 

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 = 321 000 € 

CF =    41 300 € 

 

Aplicant aquests coeficients i les dades de les que es disposen a les fórmules 

expressades per al mètode alternatiu, s'obtenen els costos d’accidents anuals en 

cadascuna de les possibilitats analitzades. 

 

Taula A05. 21. Costs globals d’accidents. 

Cost accidents 
(€) 

Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

 

 

 

 

Global 

127.728,2 € 94.179,0 € 108.993,7 € 
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5.2.4 Costos totals 

En definitiva, ja s’està en disposició de calcular els costos de transport totals, que són 

la suma dels costos de funcionament, els costos per temps de recorregut i els costos 

per accidents. (Taula A05. 23). 

 

A partir d’aquests valors, es poden obtenir 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. (Taula A05. 24) 

 

Taula A05. 22.  Cost anual total per a cadascuna de les alternatives. 

Costos Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

Funcionament 756.324,4 € 719.700,4 € 749.911,0 € 

Temps  

recorregut 

350.561,24 € 252.623,00 € 292.374,62 € 

Cost accidents 127.728,2 € 94.179,0 € 108.993,7 € 

Total 1.234.613,8 € 1.066.502,4 € 1.151.279,3 € 

 

 

Taula A05.  23. Benefici de les alternatives respecte la situació actual. 

Benefici total  Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 

 0 € 168.111 € 83.334 € 

 

5.3 Anàlisi Cost-Benefici 

S’han estudiat, per cadascun dels 30 anys de vida útil de la infrastructura, els costos 

globals de funcionament, 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. 

 

També es pot conèixer l’estalvi que suposa, cada any, el fet d’haver construït 

l’alternativa en concret pel que fa als costos generals. A les següents taules, es 

mostren a la segona columna els costs en concepte de despeses de conservació i 

rehabilitació i construcció (costos monetaris directes).  
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A la tercera columna es mostra el benefici derivat del funcionament de la nova 

infrastructura 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. 

 

A la quarta columna es mostra el benefici anual, com a resultat de la suma dels 

costos en rehabilitació i manteniment i els beneficis derivats de la circulació dels 

vehicles.  

 

Finalment, a la última columna es mostren els beneficis acumulats, any darrera any, 

de manera que al finalitzar la vida útil de la infrastructura s’obté el benefici total. 

 

A continuació, a les pàgines següents, es mostren aquests resultats per a cadascuna 

de les dues alternatives analitzades. 
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Taula 24. Fluxos monetaris anuals nets. Alternativa 1 (€). 

ALTERNATIVA 1 

Any 
Cost net anual 

respecte de A0 

Benefici net anual 

respecte de A0 

Flux net monetari 

anual respecte A0 

Flux net monetari 

acumulat respecte A0 

1 4,188,614.92 168,111.40 -4,020,503.52 -4,020,503.52 

2 177.38 171,473.63 171,296.25 -3,849,207.27 

3 199.55 174,903.10 174,703.55 -3,674,503.72 

4 221.72 178,401.16 178,179.44 -3,496,324.28 

5 243.89 181,969.19 181,725.29 -3,314,598.99 

6 266.07 185,608.57 185,342.50 -3,129,256.48 

7 288.24 189,320.74 189,032.50 -2,940,223.98 

8 310.41 193,107.16 192,796.75 -2,747,427.24 

9 10,502.23 196,969.30 186,467.07 -2,560,960.17 

10 177.38 200,908.68 200,731.31 -2,360,228.86 

11 199.55 204,926.86 204,727.31 -2,155,501.55 

12 221.72 209,025.40 208,803.67 -1,946,697.88 

13 243.89 213,205.90 212,962.01 -1,733,735.87 

14 266.07 217,470.02 217,203.96 -1,516,531.91 

15 288.24 221,819.42 221,531.18 -1,295,000.73 

16 310.41 226,255.81 225,945.40 -1,069,055.33 

17 10,502.23 230,780.93 220,278.70 -848,776.63 

18 177.38 235,396.55 235,219.17 -613,557.47 

19 199.55 240,104.48 239,904.93 -373,652.54 

20 221.72 244,906.57 244,684.84 -128,967.70 

21 243.89 249,804.70 249,560.80 120,593.11 

22 266.07 254,800.79 254,534.72 375,127.83 

23 288.24 259,896.81 259,608.57 634,736.40 

24 310.41 265,094.74 264,784.33 899,520.73 

25 10,502.23 270,396.64 259,894.41 1,159,415.14 

26 177.38 275,804.57 275,627.19 1,435,042.33 

27 199.55 281,320.66 281,121.11 1,716,163.45 

28 221.72 286,947.08 286,725.35 2,002,888.80 

29 243.89 292,686.02 292,442.12 2,295,330.92 

30 266.07 298,539.74 298,273.67 2,593,604.59 
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Taula A05. 25. Fluxos monetaris anuals nets. Alternativa 2 (€). 

ALTERNATIVA 2 

Any 
Cost net anual 

respecte de A0 

Benefici net anual 

respecte de A0 

Flux net monetari 

anual respecte A0 

Flux net monetari 

acumulat respecte A0 

1 4,937,525.70 83,334.50 -4,854,191.20 -4,020,503.52 

2 1,069.81 85,001.19 83,931.38 -4,770,259.82 

3 1,203.53 86,701.21 85,497.68 -4,684,762.14 

4 1,337.26 88,435.24 87,097.98 -4,597,664.16 

5 1,470.99 90,203.94 88,732.96 -4,508,931.20 

6 1,604.71 92,008.02 90,403.31 -4,418,527.89 

7 1,738.44 93,848.18 92,109.74 -4,326,418.15 

8 1,872.16 95,725.15 93,852.98 -4,232,565.17 

9 63,341.57 97,639.65 34,298.08 -4,198,267.09 

10 1,069.81 99,592.44 98,522.63 -4,099,744.46 

11 1,203.53 101,584.29 100,380.76 -3,999,363.71 

12 1,337.26 103,615.98 102,278.72 -3,897,084.99 

13 1,470.99 105,688.30 104,217.31 -3,792,867.68 

14 1,604.71 107,802.06 106,197.35 -3,686,670.33 

15 1,738.44 109,958.10 108,219.66 -3,578,450.67 

16 1,872.16 112,157.27 110,285.10 -3,468,165.57 

17 63,341.57 114,400.41 51,058.84 -3,417,106.73 

18 1,069.81 116,688.42 115,618.61 -3,301,488.12 

19 1,203.53 119,022.19 117,818.65 -3,183,669.47 

20 1,337.26 121,402.63 120,065.37 -3,063,604.10 

21 1,470.99 123,830.68 122,359.70 -2,941,244.40 

22 1,604.71 126,307.30 124,702.58 -2,816,541.82 

23 1,738.44 128,833.44 127,095.00 -2,689,446.81 

24 1,872.16 131,410.11 129,537.95 -2,559,908.86 

25 63,341.57 134,038.31 70,696.74 -2,489,212.12 

26 1,069.81 136,719.08 135,649.27 -2,353,562.85 

27 1,203.53 139,453.46 138,249.93 -2,215,312.92 

28 1,337.26 142,242.53 140,905.27 -2,074,407.65 

29 1,470.99 145,087.38 143,616.40 -1,930,791.26 

30 1,604.71 147,989.13 146,384.42 -1,784,406.84 
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Finalment, les taules que es presenten a continuació mostren els mateixos valors que 

les anteriors però actualitzats a l’any 1. La taxa d’actualització que s’ha aplicat és del 

6%, tal i com es recomana a la norma emprada. 

 

Taula A05. 26. Fluxos monetaris nets per a l’alternativa 1, actualitzats a l’any 1. 

ALTERNATIVA 1 

Any 
Cost net anual 

respecte de A0 

Benefici net anual 

respecte de A0 

Flux net monetari 

anual respecte A0 

Flux net monetari 

acumulat respecte A0 

1 3,951,523.51 158,595.66 -3,792,927.85 -3,792,927.85 

2 157.87 152,610.92 152,453.05 -3,640,474.80 

3 167.55 146,852.02 146,684.47 -3,493,790.33 

4 175.62 141,310.43 141,134.81 -3,352,655.52 

5 182.25 135,977.96 135,795.71 -3,216,859.81 

6 187.57 130,846.72 130,659.15 -3,086,200.66 

7 191.70 125,909.11 125,717.41 -2,960,483.25 

8 194.76 121,157.82 120,963.06 -2,839,520.19 

9 6,216.25 116,585.83 110,369.57 -2,729,150.62 

10 99.05 112,186.36 112,087.31 -2,617,063.30 

11 105.12 107,952.91 107,847.79 -2,509,215.51 

12 110.19 103,879.22 103,769.03 -2,405,446.48 

13 114.35 99,959.25 99,844.90 -2,305,601.58 

14 117.68 96,187.20 96,069.52 -2,209,532.06 

15 120.27 92,557.49 92,437.22 -2,117,094.84 

16 122.19 89,064.76 88,942.57 -2,028,152.27 

17 3,900.15 85,703.82 81,803.67 -1,946,348.60 

18 62.14 82,469.72 82,407.57 -1,863,941.03 

19 65.95 79,357.65 79,291.70 -1,784,649.33 

20 69.13 76,363.02 76,293.89 -1,708,355.44 

21 71.74 73,481.40 73,409.66 -1,634,945.78 

22 73.83 70,708.52 70,634.68 -1,564,311.09 

23 75.46 68,040.27 67,964.81 -1,496,346.28 

24 76.66 65,472.71 65,396.05 -1,430,950.23 

25 2,447.01 63,002.05 60,555.04 -1,370,395.19 

26 38.99 60,624.61 60,585.62 -1,309,809.57 

27 41.38 58,336.89 58,295.51 -1,251,514.06 

28 43.38 56,135.50 56,092.12 -1,195,421.94 

29 45.01 54,017.18 53,972.16 -1,141,449.77 

30 46.32 51,978.79 51,932.47 -1,089,517.31 
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Taula. A05 27. Fluxos monetaris nets per a l’alternativa 2 actualitzats a l’any 1. 

ALTERNATIVA 2 

Any 
Cost net anual 

respecte de A0 

Benefici net anual 

respecte de A0 

Flux net monetari 

anual respecte A0 

Flux net monetari 

acumulat respecte A0 

1 4,658,043.11 78,617.45 -4,579,425.66 -4,579,425.66 

2 952.13 75,650.76 74,698.63 -4,504,727.03 

3 1,010.51 72,796.01 71,785.50 -4,432,941.53 

4 1,059.24 70,048.99 68,989.76 -4,363,951.77 

5 1,099.21 67,405.63 66,306.43 -4,297,645.35 

6 1,131.26 64,862.02 63,730.77 -4,233,914.58 

7 1,156.16 62,414.40 61,258.24 -4,172,656.34 

8 1,174.62 60,059.14 58,884.52 -4,113,771.82 

9 37,491.78 57,792.76 20,300.98 -4,093,470.84 

10 597.38 55,611.90 55,014.52 -4,038,456.32 

11 634.01 53,513.34 52,879.33 -3,985,576.99 

12 664.58 51,493.97 50,829.39 -3,934,747.60 

13 689.66 49,550.80 48,861.14 -3,885,886.46 

14 709.77 47,680.96 46,971.19 -3,838,915.27 

15 725.39 45,881.67 45,156.28 -3,793,758.98 

16 736.97 44,150.29 43,413.32 -3,750,345.66 

17 23,522.81 42,484.24 18,961.44 -3,731,384.23 

18 374.80 40,881.06 40,506.26 -3,690,877.96 

19 397.78 39,338.38 38,940.60 -3,651,937.37 

20 416.96 37,853.91 37,436.95 -3,614,500.42 

21 432.70 36,425.46 35,992.77 -3,578,507.65 

22 445.32 35,050.92 34,605.60 -3,543,902.05 

23 455.12 33,728.24 33,273.12 -3,510,628.92 

24 462.38 32,455.48 31,993.09 -3,478,635.83 

25 14,758.50 31,230.74 16,472.24 -3,462,163.59 

26 235.15 30,052.22 29,817.07 -3,432,346.52 

27 249.57 28,918.18 28,668.60 -3,403,677.91 

28 261.61 27,826.93 27,565.32 -3,376,112.59 

29 271.48 26,776.85 26,505.37 -3,349,607.22 

30 279.40 25,766.41 25,487.01 -3,324,120.21 
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5.4 Indicadors de rendibilitat 

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. 

5.4.1 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: 
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5.4.2 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: 
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5.4.3 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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5.4.4 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, 
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5.4.5 Resultats Económics obtinguts 

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: 

 

Taula 28. Resum dels principals indicadors utilitzats per valorar les 2 alternatives. 

 VAN B/C TIR PRI 

Alternativa 1 -1.089.517,3 € 0,73 -3 % > 30 anys 

Alternativa 2 -3.324.120,2 € 0,30 -8 % > 30 anys 

 

 

D’aquesta anàlisi de rendibilitat econòmica es pot concloure que les dues alternatives 

no compleixen les condicions mínimes de viabilitat, i ofereixen uns paràmetres de 

rendibilitat econòmica negatius donat l’anàlisi cost-benefici que s’ha proposat. Donada 

la vida útil del projecte de 30 anys, no és temps suficient per recuperar la inversió 

inicial, ja que els beneficis són molt moderats i el cost de l’obra és el principal factor de 

pes a l’anàlisi.  

 

La resta de paràmetres són de poca informació, ja que un VAN negatiu ja indica que la 

inversió no és rendible i per tant, els demés indicadors no fan més que corroborar el 

resultat negatiu. Tot i això és observable que el VAN de l’alternativa 1 és menys 

negatiu que el de la 2, de manera que ens podem fer la idea que necessitarà un 

període de retorn de la inversió menor que en l’alternativa 2. 
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De totes maneres, caldrà realitzar un exhaustiu anàlisi multicriteri per fer intervenir en 

la decisió altres factors rellevants i decidir finalment quina de les dues alternatives és 

la més adient i si la necessitat del projecte és justificable des d’algun altre punt de vista 

que no sigui estrictament l’econòmic. 

  

6 ANÀLISI MULTICRITERI 

6.1 Introducció 

L’anàlisi multicriteri consisteix en una anàlisi paral·lela a l’estudi econòmic en que es 

valoren de forma conjunta altres paràmetres igualment dignes de consideració a l’hora 

de formular l’elecció d’una alternativa. Entre aquests paràmetres es valoraran factors 

com l’impacte ambiental, funcionalitat, consideracions tècniques, territorials, etc. 

6.2 Descripció del mètode 

Un cop valorades les diverses opcions de traçat compreses a l’estudi, es necessari 

realitzar una selecció de les mateixes que permeti la seva ubicació segons preferència 

o prioritat, tenint en compte el màxim possible de variables d’anàlisi. 

 

S’entén per un mètode d’anàlisi multicriteri aquell procediment d’anàlisi que permet 

agregar o combinar diferents elements d’estudi que, en principi, no són fàcilment 

comparables, donada la seva heterogeneïtat. 

 

Es tracta, en conseqüència, de fer comparables i homogènies una sèrie de magnituds 

o de variables, les quals per elles mateixes són heterogènies i no comparables. 

 

Per a desenvolupar aquest anàlisi, s’ha d’establir algun sistema que permeti la 

homogeneïtzació de les diferents variables considerades. 

 

Entre les possibles magnituds o variables que es relacionen en aquest tipus d’anàlisi, 

s’han de seleccionar aquelles que es consideren les més representatives del 
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problema, prescindint de la resta de variables per tal d’evitar dificultar el mètode de 

comparació. 

 

El tipus de magnituds poden ésser moltes, entre elles les següents: 

- Qualitat del traçat. 

- Longitud de l’obra. 

- Dificultats al trànsit actual al llarg de l’execució. 

- Dificultats tècniques de construcció. 

- Riscos corresponents a la seva execució i manteniment. 

- Possibilitats d’ampliació futura. 

- Volum de la inversió. 

- Cost de la no execució. 

- Termini de les obres. 

- Ocupació dels terrenys. 

- Integració urbanística i adaptació al Planejament vigent. 

- Tipus de terrenys ocupats. 

- Repercussió social sobre el medi social remot o immediat. 

- Creació de llocs de treball. 

- Possible acord institucional sobre l’obra. 

- Importància social de l’actuació. 

- Efecte multiplicador de la inversió sobre la comarca i sobre la regió. 

- Finalment, relació dels impactes sobre l’entorn medi ambiental i la reversibilitat dels 

mateixos. 

 

De totes aquestes variables, únicament s’han d’extreure aquelles que, a judici de 

l’anàlisi, puguin tenir un pes superior i siguin fàcilment avaluables per al cas concret. 

 

Sens dubte, aquesta decisió revela el caràcter parcialment subjectiu de l’anàlisi 

multicriteri, però, com es comprovarà, aquest es pot objectivar bastant o, com a mínim 

es creu que, al tractar una majoria de paràmetres objectius, quasi sempre es possible 

posar-s’hi d’acord amb relativa facilitat. 
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6.2.1 Criteris de traçat 

Es valoren característiques del traçat tals com nombre d’interseccions a nivell, longitud 

del tronc principal, longitud de revolts de radis iguals o inferiors a 300 m, longitud de 

rampes amb pendents superiors al 2,5%, zones de prohibició d’adelantament, etc. 

 

6.2.2 Criteris constructius 

Els criteris constructius engloben aspectes com la valoració dels serveis afectats, 

durada de les obres i dificultat de les mateixes, etc. 

 

6.2.3 Indicadors econòmics 

Els valoren els indicadors que s’han analitzat a l’apartat anterior i que tenen, únicament, 

caràcter econòmic (VAN, B/C, PRI i TIR), valor de les expropiacions, etc. 

 

6.2.4 Indicadors mediambientals 

Engloba aquells factors directament relacionats amb les afeccions al medi que suposa la 

construcció de la nova carretera o, en el seu defecte, deixar el traçat actual. Es tracta de 

l’impacte paisatgístic i acústic, la utilització de l’abocador, l’afecció a Béns d’Interès 

Cultural,... 

 

6.2.5 Indicadors funcionals i integració urbanística 

En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan referència a la infraestructura 

dissenyada i la seva planificació territorial, valorant conceptes com el foment del 

creixement del municipi i de les seves activitats econòmiques, millora de la circulació, 

acceptació social, etc. 

 

Cadascun dels grups esmentats tindrà un determinat pes específic a l’hora de realitzar 

la ponderació de les valoracions i, dintre d’aquests, els indicadors també tindran el seu 

corresponent pes específic. Això significa que els diversos indicadors que integren 

cada grup hauran de repartir-se convenientment el total de punts que rebi el seu grup.  

 

Així, els indicadors de traçat, constructius i econòmics tindran un pes del 15%, els 

mediambientals del 30%, i els funcionals un 25%. 
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Per tal de valorar cadascun dels indicadors que integren aquests grups, caldrà donar-

los una puntuació entre 0 i 1, segons un índex de pertinència. S’agafarà la unitat per 

aquella alternativa que sigui més favorable, mentre que per la resta d’alternatives 

s’adoptaran valors inferiors a la unitat. 

 

Un cop s’han valorat tots els indicadors per a cadascuna de les 2 alternatives, llavors 

es pot procedir a la suma ponderada i al recompte final de valoracions. D’aquesta 

manera, l’alternativa que presenti una valoració major serà la més convenient per a la 

implantació a la zona d’estudi. 

 

Val a dir, que l’alternativa 0 no es té en compte de forma directa en aquest mètode, ja 

que no té sentit aplicar segons quins indicadors per a aquesta alternativa.  L’alternativa 

0 si que es té en compte de forma indirecta al fer l’avaluació econòmica. 

6.3 Valoració d’indicadors 

Acontinuació s’exposen els indicadors que s’han utilitzat per efectuar l’anàlisi 

d’alternatives. És important recalcar que només s’han utilitzat aquells indicadors que 

suposen un element diferenciador entre les 2 alternatives plantejades. Així dons, s’han 

deixat de banda indicadors que rebrien la mateixa puntuació en els tres casos, tals 

com les molèsties als usuaris en el moment de la construcció, impacte econòmic de la 

infrastructura en la zona, millora de la circulació urbana, etc.  

 

6.3.1 Característiques de traçat 

 

 Longitud: s’adopta com a factor de comparació la longitud de cadascuna de les 

opcions. L’opció òptima segons aquesta variable serà la que presenti una menor 

longitud. 

 Longitud total de les alineacions corbes de radi inferior o igual a 300 m. L’opció 

òptima segons aquesta variable serà la que presenti una menor longitud de corbes 

de radi inferior o igual a l’esmentat valor. 

 Longitud de les rampes i pendents superiors o iguals al 2,50%. Aquesta variable 

dóna una idea dels trams de les opcions estudiades en els que els vehicles pesats 
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sofriran una disminució de la seva velocitat. Per tant, l’opció òptima serà la que 

presenti una menor longitud en tot el seu traçat. 

 Logitud de traçat amb prohibició d’avançament. Dóna informació del la longitud en 

la qual es prohbeix l’avançament en els dos sentits per cada alternativa. Una 

menor longitud indicarà més possibilitat d’avançaments i per tant, serà valorada 

positivament. 

6.3.2 Criteris constructius 

 Serveis afectats: Unes afeccions inferiors impliquen una construcció menys 

problemàtica i costosa. Per a valorar aquest factor, s’adopta com a opció òptima, 

aquella alternativa que presenta un cost per reposicions de serveis afectats, més 

reduït. 

 Estructures: S’adopta com a factor de comparació el cost total de les estructures a 

construir en cadascuna de les opcions. L’opció òptima segons aquesta variable 

serà la que presenti un menor cost en aquest concepte. 

6.3.3 Criteris econòmics 

 Estimació Pressupost de l’obra: Serà òptima l’opció des d’aquest punt de vista que 

presenti un cost més baix. 

 PRI: Serà més avantatjosa l’obra que requereixi un menor període de retorn de la 

inversió. 

6.3.4 Criteris medi ambientals: 

L’alternativa més recomanable des d’aquest punt de vista serà aquella que provoqui el 

menor impacte sobre el medi ambient, tant a la fase de construcció com a la 

d’explotació. Les variables que s’han fet servir en base a l’esmentat criteri, han estat: 

 Descompensació de terres: S’adopta com a factor de comparació el volum total de 

terres no compensades (terres necessàries de préstec) en cadascuna de les 

opcions. Es considera com a opció òptima, segons aquesta variable, la que 

presenta un menor volum. 

 Pressupost de les mesures correctores d’impacte ambiental: L’opció òptima segons 

aquesta variable serà la que presenti un menor cost per aquest concepte. 

 Afectació al patrimoni històric: Es valora negativament la possibilitat de trobar 

runes o alterar elements d’interès cultural o de patrimoni històric, que puguin 

entorpir el transcurs de les obres. 
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 Impacte acústic: S’ha efectuat una valoració de 0 a 5 punts en funció de l’impacte 

acústic que es pugui preveure al municipi de Belltall. 

6.3.5 Criteris territorials, de funcionalitat i d’integració urbanística: 

 Fonament de l’integració urbanística: L’opció òptima segons aquesta variable serà 

la que millor s’adapti al planejament vigent. 

 Quantia de les expropiacions: S’ha considerat la quantia de les expropiacions com 

a valoració negativa de l’impacte i descontentament que pot causar als propietaris 

dels terrenys a expropiar. 

 Acceptació subjectiva de la població: S’ha fet una valoració arbitrària sobre la 

possible acceptació per part de la població de cadascuna de les alternatives. 

 

Amb tots els criteris prèviament mencionats, en primer lloc es durà a terme un anàlisi 

multicriteri convencional en el que els indicadors apareixen agrupats per la seva 

naturalesa. Més endavant, i per tal de donar més rellevància a aquells indicadors 

realment significatius, es farà servir el mètode ACRIP (Agrupació de Criteris pel seu 

Pes). Aquest mètode agrupa els indicadors en 3 conjunts en funció de si el pes 

específic que els correspon és major o menor en comptes de per la seva naturalesa, 

per després ponderar de nou els indicadors donant major significació a aquells que 

són bàsics i menor a aquells que són complementaris. Així,  es  reordenen  en  tres  

grups:  BÀSICS, IMPORTANTS  i  COMPLEMENTARIS.  Per  tant, es multiplicaran 

per un  factor 3 els percentatges dels  indicadors Bàsics, per un  factor 2 els dels  

Importants  i per 1,5 els dels Complementaris. 

 

 

En les taules que s’adjunten en les següents pàgines es poden observar les 

valoracions i ponderacions realitzades per a les tres alternatives desenvolupades.  

 

 

 

 

 

 

6.4 Elecció de l’alternativa 
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Després d’aplicar els criteris prèviament mencionats, s’obtenen els resultats obtinguts 

en la Taula A05. 32, 33 i 34.  

Taula 29. Resum de les puntuacions obtingudes segons el mètode multicriteri 
convencional. 

 
PES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

CARACTERÍSTIQUES TRAÇAT 16 13.36 15.44 

Longitud del tronc principal 4 1.00 0.86 

Longitud de les aliniacions corbes amb radi 

inferior a 300 m 
4 

0.61 1.00 

Longitud de les rampes amb pendents superiors 

al 2,5% 
4 

1.00 1.00 

Longitud dels trams amb prohibició 

d'avançament 
4 

0.73 1.00 

CRITERIS CONSTRUCTIUS 15 15.00 15.00 

Valor de les reposicions dels serveis afectats 8 1.00 1.00 

Cost de les estructures 8 1.00 1.00 

CRITERIS ECONÒMICS 10 10.00 7.55 

Estimació cost de l'obra 5 1.00 0.91 

PRI 5 1.00 0.60 

CRITERIS MEDIAMBIENTALS 34 32.00 32.80 

Descompensació de terres 10 1.00 1.00 

Pressupost estimat de les mesures correctores 10 1.00 0.98 

Afectació al patrimoni històric 7 1.00 1.00 

Impacte acústic 5 0.70 1.00 

Impacte visual 2 0.75 1.00 

CRITERIS FUNCIONALS I D'INTEGRACIÓ 25 18.75 24.55 

Foment de l'integració urbanística 10 0.60 1.00 

Quantia de les expropiacions 8 1.00 0.94 

Acceptació subjectiva de la població 8 0.70 1.00 

TOTAL 100 75.75 79.90 

  155.65 48.67% 51.33% 
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Taula 30. Resum de les puntuacions obtingudes segons el mètode ACRIP. 

Valors ponderats (x3) 97.5 60.33 91.50 

Longitud de les aliniacions corbes amb radi inferior a 300 
m 4 0.61 1.00 

Longitud dels trams amb prohibició d'avançament 4 0.73 1.00 

Impacte acústic 5 0.70 1.00 

Foment de l'integració urbanística 10 0.60 1.00 

Acceptació subjectiva de la població 7.5 0.70 1.00 

    INDICADORS IMPORTANTS 37.5 41.00 36.79 

Valors ponderats (x2) 75 82.00 73.58 

Longitud del tronc principal 4 1.00 0.86 

Estimació cost de l'obra 5 1.00 0.91 

PRI 5 1.00 0.60 

Pressupost estimat de les mesures correctores 10 1.00 0.98 

Afectació al patrimoni històric 7 1.00 1.00 

Descompensació de terres 10 1.00 0.90 

    INDICADORS COMPLEMENTARIS 30 28.00 28.05 

Valors ponderats (x1) 45 42.00 42.08 

Longitud de les rampes amb pendents superiors al 2,5% 4 1.00 1.00 

Valor de les reposicions dels serveis afectats 7.5 1.00 1.00 

Cost de les estructures 7.5 1.00 1.00 

Impacte visual 2 0.75 1.00 

Quantia de les expropiacions 7.5 1.00 0.94 

    TOTAL VALORS PONDERATS 217.5 184.3 207.2 

TOTAL VALORS (%) 100% 84.75% 95.24% 

VALORACIÓ TOTAL 391.5 47.08% 52.92% 

 

Taula 31. Resum dels resultats obtinguts en els dos mètodes multicriteri. 

 
MULTICRITERI 

CONVENCIONAL 

MULTICRITERI 

ACRIP 

Alternativa 1 48,67% 47,08% 

Alternativa 2 51,33% 52,92% 

 

Com es pot comprovar els dos mètodes utilitzats apunten a que l’Alternativa 2 es 

conforma com la millor opció tant amb el mètode convencional com amb el mètode 

ACRIP tot i que en la valoració econòmica ens sortia que la Alternativa 1 millor que la 

2. Cal dir però que la puntuació d’ambues alternatives és molt semblant i la diferència 

en les puntuacions tant d’un mètode com de l’altre és mínima.  

6.5 Indicacions sumplementàries 
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En  aquest  Annex  05.  Estudi  d’alternatives  s’han  estudiat dues alternatives  que 

discorren pel corredor oest de la població de Belltall. Un dels motius per qual no s'ha 

plantejat cap alternativa pel corredor est i que ja s’ha comentat en aquest mateix 

Annex és l’accidentada orografia d’aquest corredor (molt més acusada que en el 

nostre corredor), això suposaria un traçat gairebé en la seva totalitat en terraplè i per 

tant s’obtindrien un balanç de terres poc equilibrat.  

6.6 Valoració final i selecció de l’alternativa 

La  taula A05. 1,  que  recordem  a  continuació,  recull  la  valoració  final  de  les  

dues alternatives segons el mètode convencional  i segons el d’agrupació de criteris 

per pes (ACRIP).  Això  permet  comparar  els  resultats  obtinguts  d’ambdós  mètodes  

i  poder extreure les conclusions adients.  

 

  

Taula 35. Resum de resultats dels anàlisis multicriteri realitzats 

Alternatives 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Anàlisi multicriteri convencional 100,00 75,75 79,90 
 

% mètode convencional 
       155,65 

48,67% 51,33% 

Anàlisi multicriteri mètode ACRIP 217,5 184,3 207,2 

% ACRIP 
100% 84,75% 95,24% 

391,5 47,08% 52,92% 

 

 

Com  ja  s'ha  comentat  anteriorment  en  presentar  aquests  resultats,  l’alternativa  

2 esdevé  la millor  opció  de  variant  per  implantar  en  aquest  àmbit  d’estudi  

després  de considerar  conjuntament  indicadors  ambientals,  econòmics,  funcionals  

i  territorials.  

 

Abans  però  de  concloure  aquest  annex,  és  important  assenyalar  que  en  

realitzar  un anàlisi de sensibilitat respecte dels pesos atorgats a cada indicador, s’ha 

observat que l’ordre  de  preferència  de  les  alternatives  plantejades  no  s’ha  vist  

alterat  amb  cap variació.  A  més,  el  mètode  ACRIP  permet  reduir  

significativament  la  sensibilitat  de l’anàlisi  ja  que  emfatitza  la  rellevància  d’aquells  

indicadors  realment  importants, impedint que petites modificacions dels pesos 

específics puguin alterar els resultats.   
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APÈNDIX 1. LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT 



 

 

En els següents documents es presenten els següents llistats de punts i per les 2 

alternatives: 

 

Alineació en Planta 

- Alineacions 

- Punts successius cada 20 metres 

 

Alineació en Alçat 

- Alineacions 

- Punts successius cada 20 metres 

 

Alternativa 1 

 

Planta 

 

Alineacions 

 

Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX3 

 Título: F:\Projecte\WIN\eix3 

 Fecha: 28/07/2011 11:20:16 

 

 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     

RADIO 

                                     XC o I     YC o I             

PARAMETRO 

 

  1   RECTA      0,000   -4,138  349026,964  4595775,094 334,7557     

0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  2   CLOT.     -4,138   54,756  349030,501  4595772,945 334,7557   

117,000 

                                 349030,501  4595772,945 

 

  3   CIRC.     50,618   39,500  348982,723  4595799,635 327,7839  -

250,000 

                                 348877,047  4595573,068 

 

  4   CLOT.     90,117   41,616  348945,758  4595813,440 317,7254  -

102,000 

                                 348905,185  4595822,639 

 

  5   RECTA    131,733  170,300  348905,185  4595822,639 312,4267     

0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  6   CLOT.    302,034   54,756  348738,118  4595855,670 312,4267  -

117,000 



 

 

                                 348738,118  4595855,670 

 

  7   CIRC.    356,790  220,531  348684,854  4595868,237 319,3984   

250,000 

                                 348759,858  4596106,721 

 

  8   CLOT.    577,321   54,756  348528,061  4596013,072 375,5562   

117,000 

                                 348511,317  4596065,174 

 

  9   RECTA    632,077  786,569  348511,317  4596065,174 382,5280     

0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 10   CLOT.   1418,646   77,618  348298,143  4596822,305 382,5280   

197,000 

                                 348298,143  4596822,305 

 

 11   CIRC.   1496,264  108,904  348275,187  4596896,429 377,5867  -

500,000 

                                 347805,857  4596724,010 

 

 12   CLOT.   1605,168   77,618  348226,840  4596993,774 363,7205  -

197,000 

                                 348181,651  4597056,855 

 

 13   RECTA   1682,786  146,877  348181,651  4597056,855 358,7792     

0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 14   CLOT.   1829,664   54,756  348093,056  4597174,004 358,7792  -

117,000 

                                 348093,056  4597174,004 

 

 15   CIRC.   1884,420   68,183  348061,661  4597218,829 365,7510   

250,000 

                                 348276,347  4597346,931 

 

 16   CLOT.   1952,603   54,756  348035,090  4597281,393 383,1138   

117,000 

                                 348024,634  4597335,112 

 

 17   RECTA   2007,359  109,918  348024,634  4597335,112 390,0855     

0,000 

                                      0,000        0,000 
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       PK          D         X             Y         AZIMUT         

RADIO 

 

     0,000       0,000   349026,963   4595775,094   334,7159   -

3307,770 

 

    20,000       0,000   349009,783   4595785,332   333,4008    -

567,104 

 

    40,000       0,000   348992,254   4595794,957   330,2255    -

310,138 

 

  * 50,618       0,000   348982,723   4595799,635   327,7839    -

250,000 

 

    60,000       0,000   348974,148   4595803,441   325,3947    -

250,000 

 

    80,000       0,000   348955,427   4595810,464   320,3018    -

250,000 

 

  * 90,117       0,000   348945,758   4595813,440   317,7254    -

250,000 

 

   100,000       0,000   348936,209   4595815,983   315,5076    -

327,857 

 

   120,000       0,000   348916,690   4595820,338   312,8479    -

886,700 

 

  *131,733       0,000   348905,185   4595822,639   312,4267       

0,000 

 

   140,000       0,000   348897,075   4595824,242   312,4267       

0,000 

 

   160,000       0,000   348877,455   4595828,121   312,4267       

0,000 

 

   180,000       0,000   348857,835   4595832,001   312,4267       

0,000 

 

   200,000       0,000   348838,215   4595835,880   312,4267       

0,000 

 

   220,000       0,000   348818,594   4595839,759   312,4267       

0,000 

 

   240,000       0,000   348798,974   4595843,638   312,4267       

0,000 

 

   260,000       0,000   348779,354   4595847,517   312,4267       

0,000 



 

 

 

   280,000       0,000   348759,734   4595851,397   312,4267       

0,000 

 

   300,000       0,000   348740,114   4595855,276   312,4267       

0,000 

 

  *302,034       0,000   348738,118   4595855,670   312,4267       

0,000 

 

   320,000       0,000   348720,507   4595859,224   313,1772     

761,932 

 

   340,000       0,000   348701,013   4595863,686   315,7784     

360,558 

 

  *356,790       0,000   348684,854   4595868,237   319,3984     

250,000 

 

   360,000       0,000   348681,798   4595869,220   320,2159     

250,000 

 

   380,000       0,000   348663,068   4595876,218   325,3088     

250,000 

 

   400,000       0,000   348644,957   4595884,690   330,4018     

250,000 

 

   420,000       0,000   348627,581   4595894,582   335,4948     

250,000 
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       PK          D         X             Y         AZIMUT         

RADIO 

 

   440,000       0,000   348611,051   4595905,832   340,5877     

250,000 

 

   460,000       0,000   348595,473   4595918,366   345,6807     

250,000 

 

   480,000       0,000   348580,946   4595932,105   350,7736     

250,000 

 

   500,000       0,000   348567,564   4595946,962   355,8666     

250,000 

 

   520,000       0,000   348555,412   4595962,840   360,9595     

250,000 

 

   540,000       0,000   348544,568   4595979,638   366,0525     

250,000 

 

   560,000       0,000   348535,100   4595997,249   371,1455     

250,000 



 

 

 

  *577,321       0,000   348528,061   4596013,072   375,5562     

250,000 

 

   580,000       0,000   348527,071   4596015,561   376,2217     

262,861 

 

   600,000       0,000   348520,396   4596034,411   380,1354     

426,754 

 

   620,000       0,000   348514,610   4596053,555   382,1888    

1133,476 

 

  *632,077       0,000   348511,317   4596065,174   382,5280       

0,000 

 

   640,000       0,000   348509,169   4596072,800   382,5280       

0,000 

 

   660,000       0,000   348503,749   4596092,052   382,5280       

0,000 

 

   680,000       0,000   348498,329   4596111,303   382,5280       

0,000 

 

   700,000       0,000   348492,908   4596130,555   382,5280       

0,000 

 

   720,000       0,000   348487,488   4596149,806   382,5280       

0,000 

 

   740,000       0,000   348482,068   4596169,058   382,5280       

0,000 

 

   760,000       0,000   348476,647   4596188,309   382,5280       

0,000 

 

   780,000       0,000   348471,227   4596207,561   382,5280       

0,000 

 

   800,000       0,000   348465,807   4596226,812   382,5280       

0,000 

 

   820,000       0,000   348460,386   4596246,064   382,5280       

0,000 

 

   840,000       0,000   348454,966   4596265,315   382,5280       

0,000 

 

   860,000       0,000   348449,546   4596284,567   382,5280       

0,000 

 

   880,000       0,000   348444,125   4596303,818   382,5280       

0,000 

 

   900,000       0,000   348438,705   4596323,070   382,5280       

0,000 



 

 

 

   920,000       0,000   348433,285   4596342,321   382,5280       

0,000 
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       PK          D         X             Y         AZIMUT         

RADIO 

 

   940,000       0,000   348427,864   4596361,573   382,5280       

0,000 

 

   960,000       0,000   348422,444   4596380,824   382,5280       

0,000 

 

   980,000       0,000   348417,024   4596400,076   382,5280       

0,000 

 

   1000,000       0,000   348411,603   4596419,327   382,5280       

0,000 

 

   1020,000       0,000   348406,183   4596438,579   382,5280       

0,000 

 

   1040,000       0,000   348400,762   4596457,830   382,5280       

0,000 

 

   1060,000       0,000   348395,342   4596477,082   382,5280       

0,000 

 

   1080,000       0,000   348389,922   4596496,333   382,5280       

0,000 

 

   1100,000       0,000   348384,501   4596515,585   382,5280       

0,000 

 

   1120,000       0,000   348379,081   4596534,836   382,5280       

0,000 

 

   1140,000       0,000   348373,661   4596554,088   382,5280       

0,000 

 

   1160,000       0,000   348368,240   4596573,339   382,5280       

0,000 

 

   1180,000       0,000   348362,820   4596592,591   382,5280       

0,000 

 

   1200,000       0,000   348357,400   4596611,842   382,5280       

0,000 

 

   1220,000       0,000   348351,979   4596631,094   382,5280       

0,000 

 

   1240,000       0,000   348346,559   4596650,345   382,5280       

0,000 



 

 

 

   1260,000       0,000   348341,139   4596669,597   382,5280       

0,000 

 

   1280,000       0,000   348335,718   4596688,848   382,5280       

0,000 

 

   1300,000       0,000   348330,298   4596708,100   382,5280       

0,000 

 

   1320,000       0,000   348324,878   4596727,351   382,5280       

0,000 

 

   1340,000       0,000   348319,457   4596746,603   382,5280       

0,000 

 

   1360,000       0,000   348314,037   4596765,854   382,5280       

0,000 

 

   1380,000       0,000   348308,617   4596785,105   382,5280       

0,000 

 

   1400,000       0,000   348303,196   4596804,357   382,5280       

0,000 

 

  *1418,646       0,000   348298,143   4596822,305   382,5280       

0,000 

 

   1420,000       0,000   348297,776   4596823,608   382,5265  -

28665,920 

 

   1440,000       0,000   348292,315   4596842,849   382,1540   -

1817,425 

Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX3 

Titulo: F:\Projecte\WIN\eix3 

Fecha: 28/07/2011 11:20:16 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         

RADIO 

 

   1460,000       0,000   348286,643   4596862,027   381,1253    -

938,462 

 

   1480,000       0,000   348280,564   4596881,080   379,4405    -

632,544 

 

  *1496,264       0,000   348275,187   4596896,429   377,5867    -

500,000 

 

   1500,000       0,000   348273,886   4596899,931   377,1110    -

500,000 

 

   1520,000       0,000   348266,477   4596918,507   374,5645    -

500,000 

 

   1540,000       0,000   348258,330   4596936,771   372,0180    -

500,000 



 

 

 

   1560,000       0,000   348249,460   4596954,695   369,4716    -

500,000 

 

   1580,000       0,000   348239,881   4596972,250   366,9251    -

500,000 

 

   1600,000       0,000   348229,606   4596989,408   364,3786    -

500,000 

 

  *1605,168       0,000   348226,840   4596993,774   363,7205    -

500,000 

 

   1620,000       0,000   348218,666   4597006,149   362,0125    -

618,111 

 

   1640,000       0,000   348207,190   4597022,528   360,2807    -

907,040 

 

   1660,000       0,000   348195,355   4597038,650   359,2051   -

1703,162 

 

   1680,000       0,000   348183,332   4597054,633   358,7856  -

13927,773 

 

  *1682,786       0,000   348181,651   4597056,855   358,7792       

0,000 

 

   1700,000       0,000   348171,268   4597070,585   358,7792       

0,000 

 

   1720,000       0,000   348159,204   4597086,536   358,7792       

0,000 

 

   1740,000       0,000   348147,141   4597102,488   358,7792       

0,000 

 

   1760,000       0,000   348135,077   4597118,440   358,7792       

0,000 

 

   1780,000       0,000   348123,013   4597134,392   358,7792       

0,000 

 

   1800,000       0,000   348110,949   4597150,344   358,7792       

0,000 

 

   1820,000       0,000   348098,885   4597166,296   358,7792       

0,000 

 

  *1829,664       0,000   348093,056   4597174,004   358,7792       

0,000 

 

   1840,000       0,000   348086,832   4597182,256   359,0277    

1324,351 

 

   1860,000       0,000   348075,031   4597198,402   360,9192     

451,240 



 

 

 

   1880,000       0,000   348063,958   4597215,054   364,6709     

271,950 

 

  *1884,420       0,000   348061,661   4597218,829   365,7510     

250,000 



 

 

 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         

RADIO 

 

   1900,000       0,000   348054,099   4597232,449   369,7185     

250,000 

 

   1920,000       0,000   348045,661   4597250,576   374,8114     

250,000 

 

   1940,000       0,000   348038,699   4597269,319   379,9044     

250,000 

 

  *1952,603       0,000   348035,090   4597281,393   383,1138     

250,000 

 

   1960,000       0,000   348033,252   4597288,558   384,8701     

289,047 

 

   1980,000       0,000   348029,124   4597308,125   388,3450     

500,345 

 

   2000,000       0,000   348025,780   4597327,843   389,9596    

1860,145 

 

  *2007,359       0,000   348024,634   4597335,112   390,0855       

0,000 

 

   2020,000       0,000   348022,673   4597347,600   390,0855       

0,000 

 

   2040,000       0,000   348019,571   4597367,358   390,0855       

0,000 

 

   2060,000       0,000   348016,469   4597387,116   390,0855       

0,000 

 

   2080,000       0,000   348013,367   4597406,874   390,0855       

0,000 

 

   2100,000       0,000   348010,265   4597426,632   390,0855       

0,000 

 

  *2117,277       0,000   348007,585   4597443,699   390,0855       

0,000 

 

   2120,000       0,000   348007,162   4597446,390   390,0628   -

3820,511 

 

   2140,000       0,000   348003,875   4597466,117   388,5058    -

457,858 

 

   2160,000       0,000   347999,730   4597485,679   384,5011    -

243,521 

 



 

 

  *2169,297       0,000   347997,305   4597494,654   381,8063    -

200,000 

 

   2180,000       0,000   347994,014   4597504,837   378,3993    -

200,000 

 

   2200,000       0,000   347986,426   4597523,333   372,0331    -

200,000 

 

  *2202,856       0,000   347985,193   4597525,909   371,1239    -

200,000 

 

   2220,000       0,000   347977,100   4597541,018   366,5661    -

298,310 

 

   2240,000       0,000   347966,609   4597558,043   363,5218    -

699,362 

 

   2254,876       0,000   347958,455   4597570,486   362,8447       

0,000 

 



 

 

 

  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   

 

          P.K. INICIO       0,000     790,374         5,800 

 

     TANGENTE ENTRADA       4,862     790,656         5,800 

  1  VERTICE              127,862     797,790     -2000,000 

     TANGENTE SALIDA      250,862     789,795        -6,500 

 

     TANGENTE ENTRADA     996,560     741,325        -6,500 

  2  VERTICE             1199,060     728,162      3000,000 

     TANGENTE SALIDA     1401,560     742,337         7,000 

 

     TANGENTE ENTRADA    1629,685     758,306         7,000 

  3  VERTICE             1742,685     766,216     -2000,000 

     TANGENTE SALIDA     1855,685     761,357        -4,300 

 

          P.K. FINAL     2300,000     742,252        -4,300 

 



 

 

 

       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

        0,000     790,374       5,800 

 

*       4,862     790,656       5,800 

 

       20,000     791,477       5,043 

 

       40,000     792,386       4,043 

 

       60,000     793,094       3,043 

 

       80,000     793,603       2,043 

 

      100,000     793,911       1,043 

 

      120,000     794,020       0,043 

 

      140,000     793,929      -0,957 

 

      160,000     793,637      -1,957 

 

      180,000     793,146      -2,957 

 

      200,000     792,454      -3,957 

 

      220,000     791,563      -4,957 

 

      240,000     790,472      -5,957 

 

*     250,862     789,795      -6,500 

 

      260,000     789,201      -6,500 

 

      280,000     787,901      -6,500 

 

      300,000     786,601      -6,500 

 

      320,000     785,301      -6,500 

 

      340,000     784,001      -6,500 

 

      360,000     782,701      -6,500 

 

      380,000     781,401      -6,500 

 

      400,000     780,101      -6,500 

 

      420,000     778,801      -6,500 

 

      440,000     777,501      -6,500 

 

      460,000     776,201      -6,500 

 

      480,000     774,901      -6,500 

 



 

 

 

 

       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

      500,000     773,601      -6,500 

 

      520,000     772,301      -6,500 

 

      540,000     771,001      -6,500 

 

      560,000     769,701      -6,500 

 

      580,000     768,401      -6,500 

 

      600,000     767,101      -6,500 

 

      620,000     765,801      -6,500 

 

      640,000     764,501      -6,500 

 

      660,000     763,201      -6,500 

 

      680,000     761,901      -6,500 

 

      700,000     760,601      -6,500 

 

      720,000     759,301      -6,500 

 

      740,000     758,001      -6,500 

 

      760,000     756,701      -6,500 

 

      780,000     755,401      -6,500 

 

      800,000     754,101      -6,500 

 

      820,000     752,801      -6,500 

 

      840,000     751,501      -6,500 

 

      860,000     750,201      -6,500 

 

      880,000     748,901      -6,500 

 

      900,000     747,601      -6,500 

 

      920,000     746,301      -6,500 

 

      940,000     745,001      -6,500 

 

      960,000     743,701      -6,500 

 

      980,000     742,401      -6,500 

 

*     996,560     741,325      -6,500 

 

     1000,000     741,103      -6,385 



 

 

 

 

 

 

       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

     1020,000     739,893      -5,719 

 

     1040,000     738,816      -5,052 

 

     1060,000     737,872      -4,385 

 

     1080,000     737,062      -3,719 

 

     1100,000     736,385      -3,052 

 

     1120,000     735,841      -2,385 

 

     1140,000     735,430      -1,719 

 

     1160,000     735,153      -1,052 

 

     1180,000     735,010      -0,385 

 

     1200,000     734,999       0,281 

 

     1220,000     735,122       0,948 

 

     1240,000     735,378       1,615 

 

     1260,000     735,768       2,281 

 

     1280,000     736,291       2,948 

 

     1300,000     736,947       3,615 

 

     1320,000     737,737       4,281 

 

     1340,000     738,660       4,948 

 

     1360,000     739,716       5,615 

 

     1380,000     740,906       6,281 

 

     1400,000     742,229       6,948 

 

*    1401,560     742,337       7,000 

 

     1420,000     743,628       7,000 

 

     1440,000     745,028       7,000 

 

     1460,000     746,428       7,000 

 

     1480,000     747,828       7,000 

 

     1500,000     749,228       7,000 



 

 

 

     1520,000     750,628       7,000 

 

 

 

 

       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

     1540,000     752,028       7,000 

 

     1560,000     753,428       7,000 

 

     1580,000     754,828       7,000 

 

     1600,000     756,228       7,000 

 

     1620,000     757,628       7,000 

 

*    1629,685     758,306       7,000 

 

     1640,000     759,002       6,484 

 

     1660,000     760,198       5,484 

 

     1680,000     761,195       4,484 

 

     1700,000     761,992       3,484 

 

     1720,000     762,589       2,484 

 

     1740,000     762,986       1,484 

 

     1760,000     763,183       0,484 

 

     1780,000     763,180      -0,516 

 

     1800,000     762,976      -1,516 

 

     1820,000     762,573      -2,516 

 

     1840,000     761,970      -3,516 

 

*    1855,685     761,357      -4,300 

 

     1860,000     761,172      -4,300 

 

     1880,000     760,312      -4,300 

 

     1900,000     759,452      -4,300 

 

     1920,000     758,592      -4,300 

 

     1940,000     757,732      -4,300 

 

     1960,000     756,872      -4,300 

 

     1980,000     756,012      -4,300 



 

 

 

     2000,000     755,152      -4,300 

 

     2020,000     754,292      -4,300 

 

 

 

 

       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

     2040,000     753,432      -4,300 

 

     2060,000     752,572      -4,300 

 

     2080,000     751,712      -4,300 

 

     2100,000     750,852      -4,300 

 

     2120,000     749,992      -4,300 

 

     2140,000     749,132      -4,300 

 

     2160,000     748,272      -4,300 

 

     2180,000     747,412      -4,300 

 

     2200,000     746,552      -4,300 

 

     2220,000     745,692      -4,300 

 

     2240,000     744,832      -4,300 

 

     2260,000     743,972      -4,300 

 

     2280,000     743,112      -4,300 

 

     2300,000     742,252      -4,300 

 



 

 

 

Alternativa 2 

Planta 

 

Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

 Título: eix4 

 Fecha: 28/07/2011 16:07:06 

 

 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     

RADIO 

                                     XC o I     YC o I             

PARAMETRO 

 

  1   RECTA      0,000   -1,826  349012,418  4595783,456 333,5468     

0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  2   CLOT.     -1,826   68,445  349013,996  4595782,538 333,5468   

117,000 

                                 349013,996  4595782,538 

 

  3   CIRC.     66,619   21,875  348953,050  4595813,491 322,6535  -

200,000 

                                 348883,374  4595626,020 

 

  4   CLOT.     88,494   68,445  348932,170  4595819,976 315,6903  -

117,000 

                                 348864,412  4595828,999 

 

  5   RECTA    156,939  238,040  348864,412  4595828,999 304,7970     

0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  6   CLOT.    394,979   95,052  348627,047  4595846,918 304,7970  -

267,000 

                                 348627,047  4595846,918 

 

  7   CIRC.    490,031 1171,111  348532,454  4595856,072 308,8311   

750,000 

                                 348636,160  4596598,868 

 

  8   CLOT.   1661,142   95,052  347892,431  4596695,650   8,2381   

267,000 

                                 347908,663  4596789,288 

 

  9   RECTA   1756,194  533,215  347908,663  4596789,288  12,2722     

0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 10   CLOT.   2289,409   54,756  348010,817  4597312,626  12,2722   

117,000 

                                 348010,817  4597312,626 

 

 11   CIRC.   2344,165  125,629  348019,334  4597366,686   5,3005  -

250,000 

                                 347770,200  4597387,477 



 

 

 

 12   CLOT.   2469,794   54,756  347998,548  4597489,248 373,3092  -

117,000 

                                 347972,683  4597537,477 

 

 13   RECTA   2524,550    0,000  347972,683  4597537,477 366,3374     

0,000 

                                      0,000        0,000 

 



 

 

Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

Titulo: eix4 

Fecha: 28/07/2011 16:07:06 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         

RADIO 

 

     0,000       0,000   349012,418   4595783,456   333,5391   -

7497,203 

 

    20,000       0,000   348995,068   4595793,404   332,4391    -

627,191 

 

    40,000       0,000   348977,411   4595802,794   329,4789    -

327,285 

 

    60,000       0,000   348959,216   4595811,086   324,6585    -

221,412 

 

  * 66,619       0,000   348953,050   4595813,491   322,6535    -

200,000 

 

    80,000       0,000   348940,361   4595817,730   318,3942    -

200,000 

 

  * 88,494       0,000   348932,170   4595819,976   315,6903    -

200,000 

 

   100,000       0,000   348920,941   4595822,479   312,3358    -

240,414 

 

   120,000       0,000   348901,191   4595825,607   307,9699    -

370,580 

 

   140,000       0,000   348881,298   4595827,664   305,4642    -

808,117 

 

  *156,939       0,000   348864,412   4595828,999   304,7970       

0,000 

 

   160,000       0,000   348861,360   4595829,229   304,7970       

0,000 

 

   180,000       0,000   348841,416   4595830,735   304,7970       

0,000 

 

   200,000       0,000   348821,473   4595832,240   304,7970       

0,000 

 

   220,000       0,000   348801,530   4595833,746   304,7970       

0,000 

 

   240,000       0,000   348781,587   4595835,251   304,7970       

0,000 

 

   260,000       0,000   348761,643   4595836,757   304,7970       

0,000 



 

 

 

   280,000       0,000   348741,700   4595838,262   304,7970       

0,000 

 

   300,000       0,000   348721,757   4595839,768   304,7970       

0,000 

 

   320,000       0,000   348701,814   4595841,274   304,7970       

0,000 

 

   340,000       0,000   348681,870   4595842,779   304,7970       

0,000 

 

   360,000       0,000   348661,927   4595844,285   304,7970       

0,000 

 

   380,000       0,000   348641,984   4595845,790   304,7970       

0,000 

 

  *394,979       0,000   348627,047   4595846,918   304,7970       

0,000 

 

   400,000       0,000   348622,041   4595847,296   304,8082   

14198,311 

 

   420,000       0,000   348602,100   4595848,838   305,0765    

2849,172 

 

   440,000       0,000   348582,171   4595850,520   305,7020    

1583,463 

 

Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

Titulo: eix4 

Fecha: 28/07/2011 16:07:06 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         

RADIO 

 

   460,000       0,000   348562,265   4595852,453   306,6847    

1096,400 

 

   480,000       0,000   348542,398   4595854,749   308,0246     

838,487 

 

  *490,031       0,000   348532,454   4595856,072   308,8311     

750,000 

 

   500,000       0,000   348522,591   4595857,516   309,6773     

750,000 

 

   520,000       0,000   348502,864   4595860,808   311,3750     

750,000 

 

   540,000       0,000   348483,232   4595864,624   313,0726     

750,000 

 



 

 

   560,000       0,000   348463,709   4595868,963   314,7703     

750,000 

 

   580,000       0,000   348444,308   4595873,821   316,4679     

750,000 

 

   600,000       0,000   348425,044   4595879,194   318,1656     

750,000 

 

   620,000       0,000   348405,930   4595885,079   319,8632     

750,000 

 

   640,000       0,000   348386,980   4595891,471   321,5609     

750,000 

 

   660,000       0,000   348368,207   4595898,367   323,2585     

750,000 

 

   680,000       0,000   348349,624   4595905,761   324,9562     

750,000 

 

   700,000       0,000   348331,246   4595913,647   326,6538     

750,000 

 

   720,000       0,000   348313,084   4595922,021   328,3515     

750,000 

 

   740,000       0,000   348295,151   4595930,876   330,0491     

750,000 

 

   760,000       0,000   348277,462   4595940,206   331,7468     

750,000 

 

   780,000       0,000   348260,027   4595950,004   333,4444     

750,000 

 

   800,000       0,000   348242,860   4595960,264   335,1421     

750,000 

 

   820,000       0,000   348225,972   4595970,977   336,8397     

750,000 

 

   840,000       0,000   348209,376   4595982,138   338,5374     

750,000 

 

   860,000       0,000   348193,084   4595993,737   340,2350     

750,000 

 

   880,000       0,000   348177,106   4596005,766   341,9327     

750,000 

 

   900,000       0,000   348161,455   4596018,217   343,6304     

750,000 

 

   920,000       0,000   348146,142   4596031,080   345,3280     

750,000 

 



 

 

   940,000       0,000   348131,177   4596044,348   347,0257     

750,000 

 

   960,000       0,000   348116,571   4596058,010   348,7233     

750,000 

 

Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

Titulo: eix4 

Fecha: 28/07/2011 16:07:06 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         

RADIO 

 

   980,000       0,000   348102,335   4596072,056   350,4210     

750,000 

 

   1000,000       0,000   348088,478   4596086,477   352,1186     

750,000 

 

   1020,000       0,000   348075,010   4596101,262   353,8163     

750,000 

 

   1040,000       0,000   348061,942   4596116,401   355,5139     

750,000 

 

   1060,000       0,000   348049,282   4596131,883   357,2116     

750,000 

 

   1080,000       0,000   348037,039   4596147,698   358,9092     

750,000 

 

   1100,000       0,000   348025,222   4596163,833   360,6069     

750,000 

 

   1120,000       0,000   348013,840   4596180,277   362,3045     

750,000 

 

   1140,000       0,000   348002,900   4596197,019   364,0022     

750,000 

 

   1160,000       0,000   347992,411   4596214,047   365,6998     

750,000 

 

   1180,000       0,000   347982,379   4596231,348   367,3975     

750,000 

 

   1200,000       0,000   347972,812   4596248,911   369,0951     

750,000 

 

   1220,000       0,000   347963,717   4596266,723   370,7928     

750,000 

 

   1240,000       0,000   347955,100   4596284,771   372,4905     

750,000 

 

   1260,000       0,000   347946,967   4596303,042   374,1881     

750,000 



 

 

 

   1280,000       0,000   347939,324   4596321,523   375,8858     

750,000 

 

   1300,000       0,000   347932,177   4596340,202   377,5834     

750,000 

 

   1320,000       0,000   347925,530   4596359,065   379,2811     

750,000 

 

   1340,000       0,000   347919,389   4596378,098   380,9787     

750,000 

 

   1360,000       0,000   347913,757   4596397,288   382,6764     

750,000 

 

   1380,000       0,000   347908,639   4596416,621   384,3740     

750,000 

 

   1400,000       0,000   347904,039   4596436,084   386,0717     

750,000 

 

   1420,000       0,000   347899,959   4596455,663   387,7693     

750,000 

 

   1440,000       0,000   347896,402   4596475,344   389,4670     

750,000 

 

   1460,000       0,000   347893,371   4596495,112   391,1646     

750,000 

 

   1480,000       0,000   347890,869   4596514,954   392,8623     

750,000 

 

   1500,000       0,000   347888,897   4596534,856   394,5599     

750,000 
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   1520,000       0,000   347887,455   4596554,804   396,2576     

750,000 

 

   1540,000       0,000   347886,547   4596574,782   397,9552     

750,000 

 

   1560,000       0,000   347886,171   4596594,778   399,6529     

750,000 

 

   1580,000       0,000   347886,329   4596614,777     1,3505     

750,000 

 



 

 

   1600,000       0,000   347887,020   4596634,765     3,0482     

750,000 

 

   1620,000       0,000   347888,243   4596654,727     4,7459     

750,000 

 

   1640,000       0,000   347889,998   4596674,649     6,4435     

750,000 

 

   1660,000       0,000   347892,284   4596694,517     8,1412     

750,000 

 

  *1661,142       0,000   347892,431   4596695,650     8,2381     

750,000 

 

   1680,000       0,000   347895,084   4596714,320     9,6800     

935,626 

 

   1700,000       0,000   347898,305   4596734,058    10,8623    

1268,625 

 

   1720,000       0,000   347901,838   4596753,744    11,6873    

1969,641 

 

   1740,000       0,000   347905,571   4596773,392    12,1551    

4402,211 

 

  *1756,194       0,000   347908,663   4596789,288    12,2722       

0,000 

 

   1760,000       0,000   347909,393   4596793,024    12,2722       

0,000 

 

   1780,000       0,000   347913,224   4596812,653    12,2722       

0,000 

 

   1800,000       0,000   347917,056   4596832,283    12,2722       

0,000 

 

   1820,000       0,000   347920,887   4596851,912    12,2722       

0,000 

 

   1840,000       0,000   347924,719   4596871,542    12,2722       

0,000 

 

   1860,000       0,000   347928,551   4596891,171    12,2722       

0,000 

 

   1880,000       0,000   347932,382   4596910,801    12,2722       

0,000 

 

   1900,000       0,000   347936,214   4596930,430    12,2722       

0,000 

 

   1920,000       0,000   347940,045   4596950,060    12,2722       

0,000 

 



 

 

   1940,000       0,000   347943,877   4596969,689    12,2722       

0,000 

 

   1960,000       0,000   347947,709   4596989,319    12,2722       

0,000 

 

   1980,000       0,000   347951,540   4597008,949    12,2722       

0,000 

 

   2000,000       0,000   347955,372   4597028,578    12,2722       

0,000 
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   2020,000       0,000   347959,203   4597048,208    12,2722       

0,000 

 

   2040,000       0,000   347963,035   4597067,837    12,2722       

0,000 

 

   2060,000       0,000   347966,867   4597087,467    12,2722       

0,000 

 

   2080,000       0,000   347970,698   4597107,096    12,2722       

0,000 

 

   2100,000       0,000   347974,530   4597126,726    12,2722       

0,000 

 

   2120,000       0,000   347978,361   4597146,355    12,2722       

0,000 

 

   2140,000       0,000   347982,193   4597165,985    12,2722       

0,000 

 

   2160,000       0,000   347986,025   4597185,614    12,2722       

0,000 

 

   2180,000       0,000   347989,856   4597205,244    12,2722       

0,000 

 

   2200,000       0,000   347993,688   4597224,874    12,2722       

0,000 

 

   2220,000       0,000   347997,519   4597244,503    12,2722       

0,000 

 

   2240,000       0,000   348001,351   4597264,133    12,2722       

0,000 

 



 

 

   2260,000       0,000   348005,183   4597283,762    12,2722       

0,000 

 

   2280,000       0,000   348009,014   4597303,392    12,2722       

0,000 

 

  *2289,409       0,000   348010,817   4597312,626    12,2722       

0,000 

 

   2300,000       0,000   348012,832   4597323,024    12,0114   -

1292,514 

 

   2320,000       0,000   348016,335   4597342,714    10,0962    -

447,485 

 

   2340,000       0,000   348018,954   4597362,539     6,3207    -

270,582 

 

  *2344,165       0,000   348019,334   4597366,686     5,3005    -

250,000 

 

   2360,000       0,000   348020,151   4597382,498     1,2681    -

250,000 

 

   2380,000       0,000   348019,749   4597402,488   396,1752    -

250,000 

 

   2400,000       0,000   348017,751   4597422,383   391,0822    -

250,000 

 

   2420,000       0,000   348014,170   4597442,054   385,9892    -

250,000 

 

   2440,000       0,000   348009,028   4597461,376   380,8963    -

250,000 

 

   2460,000       0,000   348002,359   4597480,226   375,8033    -

250,000 

 

  *2469,794       0,000   347998,548   4597489,248   373,3092    -

250,000 

 

   2480,000       0,000   347994,216   4597498,488   370,9526    -

307,270 
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   2500,000       0,000   347984,911   4597516,189   367,7390    -

557,586 

 

   2520,000       0,000   347974,977   4597533,547   366,3856   -

3008,265 



 

 

 

   2524,550       0,000   347972,683   4597537,477   366,3374       

0,000 
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  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   

 

          P.K. INICIO       0,000     791,444         2,900 

 

     TANGENTE ENTRADA      77,367     793,688         2,900 

  1  VERTICE              176,367     796,559     -2000,000 

     TANGENTE SALIDA      275,367     789,629        -7,000 

 

     TANGENTE ENTRADA    1366,621     713,241        -7,000 

  2  VERTICE             1506,621     703,441      2000,000 

     TANGENTE SALIDA     1646,621     713,241         7,000 

 

     TANGENTE ENTRADA    2130,950     747,144         7,000 

  3  VERTICE             2236,213     754,513     -2005,000 

     TANGENTE SALIDA     2341,475     750,829        -3,500 

 

          P.K. FINAL     2524,000     744,440        -3,500 
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        0,000     791,444       2,900 

 

       20,000     792,024       2,900 

 

       40,000     792,604       2,900 

 

       60,000     793,184       2,900 

 

*      77,367     793,688       2,900 

 

       80,000     793,763       2,768 

 

      100,000     794,216       1,768 

 

      120,000     794,470       0,768 

 

      140,000     794,524      -0,232 

 

      160,000     794,377      -1,232 

 

      180,000     794,031      -2,232 

 

      200,000     793,485      -3,232 

 

      220,000     792,738      -4,232 

 

      240,000     791,792      -5,232 

 

      260,000     790,646      -6,232 

 

*     275,367     789,629      -7,000 

 

      280,000     789,305      -7,000 

 

      300,000     787,905      -7,000 

 

      320,000     786,505      -7,000 

 

      340,000     785,105      -7,000 

 

      360,000     783,705      -7,000 

 

      380,000     782,305      -7,000 

 

      400,000     780,905      -7,000 

 

      420,000     779,505      -7,000 

 

      440,000     778,105      -7,000 

 

      460,000     776,705      -7,000 



 

 

 

      480,000     775,305      -7,000 
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      500,000     773,905      -7,000 

 

      520,000     772,505      -7,000 

 

      540,000     771,105      -7,000 

 

      560,000     769,705      -7,000 

 

      580,000     768,305      -7,000 

 

      600,000     766,905      -7,000 

 

      620,000     765,505      -7,000 

 

      640,000     764,105      -7,000 

 

      660,000     762,705      -7,000 

 

      680,000     761,305      -7,000 

 

      700,000     759,905      -7,000 

 

      720,000     758,505      -7,000 

 

      740,000     757,105      -7,000 

 

      760,000     755,705      -7,000 

 

      780,000     754,305      -7,000 

 

      800,000     752,905      -7,000 

 

      820,000     751,505      -7,000 

 

      840,000     750,105      -7,000 

 

      860,000     748,705      -7,000 

 

      880,000     747,305      -7,000 

 

      900,000     745,905      -7,000 

 

      920,000     744,505      -7,000 

 

      940,000     743,105      -7,000 

 

      960,000     741,705      -7,000 

 



 

 

      980,000     740,305      -7,000 

 

     1000,000     738,905      -7,000 

 

     1020,000     737,505      -7,000 
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     1040,000     736,105      -7,000 

 

     1060,000     734,705      -7,000 

 

     1080,000     733,305      -7,000 

 

     1100,000     731,905      -7,000 

 

     1120,000     730,505      -7,000 

 

     1140,000     729,105      -7,000 

 

     1160,000     727,705      -7,000 

 

     1180,000     726,305      -7,000 

 

     1200,000     724,905      -7,000 

 

     1220,000     723,505      -7,000 

 

     1240,000     722,105      -7,000 

 

     1260,000     720,705      -7,000 

 

     1280,000     719,305      -7,000 

 

     1300,000     717,905      -7,000 

 

     1320,000     716,505      -7,000 

 

     1340,000     715,105      -7,000 

 

     1360,000     713,705      -7,000 

 

*    1366,621     713,241      -7,000 

 

     1380,000     712,349      -6,331 

 

     1400,000     711,183      -5,331 

 

     1420,000     710,217      -4,331 

 

     1440,000     709,451      -3,331 

 

     1460,000     708,885      -2,331 



 

 

 

     1480,000     708,518      -1,331 

 

     1500,000     708,352      -0,331 

 

     1520,000     708,386       0,669 

 

     1540,000     708,620       1,669 
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     1560,000     709,054       2,669 

 

     1580,000     709,687       3,669 

 

     1600,000     710,521       4,669 

 

     1620,000     711,555       5,669 

 

     1640,000     712,789       6,669 

 

*    1646,621     713,241       7,000 

 

     1660,000     714,178       7,000 

 

     1680,000     715,578       7,000 

 

     1700,000     716,978       7,000 

 

     1720,000     718,378       7,000 

 

     1740,000     719,778       7,000 

 

     1760,000     721,178       7,000 

 

     1780,000     722,578       7,000 

 

     1800,000     723,978       7,000 

 

     1820,000     725,378       7,000 

 

     1840,000     726,778       7,000 

 

     1860,000     728,178       7,000 

 

     1880,000     729,578       7,000 

 

     1900,000     730,978       7,000 

 

     1920,000     732,378       7,000 

 

     1940,000     733,778       7,000 

 



 

 

     1960,000     735,178       7,000 

 

     1980,000     736,578       7,000 

 

     2000,000     737,978       7,000 

 

     2020,000     739,378       7,000 

 

     2040,000     740,778       7,000 

 

     2060,000     742,178       7,000 
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     2080,000     743,578       7,000 

 

     2100,000     744,978       7,000 

 

     2120,000     746,378       7,000 

 

*    2130,950     747,144       7,000 

 

     2140,000     747,757       6,549 

 

     2160,000     748,967       5,551 

 

     2180,000     749,978       4,554 

 

     2200,000     750,789       3,556 

 

     2220,000     751,400       2,559 

 

     2240,000     751,812       1,561 

 

     2260,000     752,025       0,564 

 

     2280,000     752,038      -0,434 

 

     2300,000     751,851      -1,431 

 

     2320,000     751,465      -2,429 

 

     2340,000     750,880      -3,426 

 

*    2341,475     750,829      -3,500 

 

     2360,000     750,180      -3,500 

 

     2380,000     749,480      -3,500 

 

     2400,000     748,780      -3,500 

 

     2420,000     748,080      -3,500 



 

 

 

     2440,000     747,380      -3,500 

 

     2460,000     746,680      -3,500 

 

     2480,000     745,980      -3,500 

 

     2500,000     745,280      -3,500 

 

     2520,000     744,580      -3,500 

 

     2524,000     744,440      -3,500 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex de traçat, és la completa exposició de totes les 

característiques i paràmetres que defineixen el traçat de l’alternativa seleccionada 

(Alternativa 2) com a variant de la població de Belltall. També es justificaran els criteris 

emprats en la definició geomètrica del traçat, tant en planta com en alçat, per aquesta 

carretera i les connexions amb les carreteres existents de la zona. 

2 NORMATIVA EMPRADA 

La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat. i que ha estat emprada en la redacció 

del present Projecte de Construcció. ha estat la següent: 

 

 “Norma 3.1-IC Trazado. de la Instrucción de Carreteras”. aprovada per Ordre 

Ministerial de 27 de Desembre de 1.999 (BOE del 2 de febrer de 2000).  

 “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes”. Esborrany de 4 de març de 2003 

de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

3 CRITERIS PER AL DISSENY DE LA NOVA CARRETERA 

A continuació s’enumeren els criteris i el marc normatiu bàsic considerats per al 

disseny d’aquesta variant (també aplicats al disseny de les alternatives analitzades a 

l’Annex 05. Estudi d’Alternatives): 

 

1. La funció de la carretera ha de ser la de millorar sensiblement els itineraris 

entre els nuclis urbans de manera rentable segons un anàlisi Cost – Benefici i 

descongestionar de trànsit de pas la localitat de Belltall. 

 

2. Tal i com prescriu la Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre, i prenent la 

consideració de carretera convencional, la zona d’afectació s’estendrà fins als 

50 metres des de l’aresta de la calçada (al tractar-se d’una variant); la zona de 

domini públic serà de 3 metres des de l’aresta de l’explanació. 
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3. La geometria en planta de la nova via ha de permetre un bon nivell de servei 

per al trànsit. És per aquest motiu que s’han dissenyat corbes circulars amb 

radis el més generosos possible, de forma que s’aconsegueixi una conducció 

còmoda i segura en comparació amb l’actual i que s’adaptin al màxim al terreny 

exsitent. 

 

4. La geometria de la nova carretera en alçat s’ha adaptat al màxim al terreny, 

adequant-se al màxim a la orografia de la zona, tot i les dificultats que això 

suposa en aquest cas on l’orografia és accidentada. Tot això s’haurà d’assolir 

mantenint uns criteris que permetin una circulació còmoda i segura.  

 

5. La traça ha d’afectar el mínim possible les finques de les zones, transcorrent 

sempre que sigui possible pel límit de les mateixes per tal de reduir els efectes 

sobre els propietaris.  

 

6. És important considerar la importància que tenen en aquest cas els criteris 

ambientals, per l’impacte que pot suposar la traça de la carretera sobre 

l’ecosistema. 

 

De la mateixa manera, s’han seguit els criteris de traçat que proporciona la Norma 3.1-

IC respecte al traçat de carreteres, complementant-los amb els criteris que proporciona 

el Pla de Carreteres vigent. 

3.1 Tipus de carretera 

La carretera a projectar pertany a la xarxa comarcal. Es tracta dons, d’una carretera 

convencional d’una sola calçada i amb un únic carril per cada sentit de circulació, 

d’acord amb la classificació vigent de carreteres. La secció de la carretera és una 

secció 7/10 (dos carrils de 3,5 metres cadascun i 2 vorals d’1,5 metres). 

 

3.2 Velocitat de projecte 
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La velocitat de projecte d’un tram és aquella que permet definir les característiques 

geomètriques mínimes dels elements del traçat. en condicions de comoditat i seguretat. 

D’acord amb els condicionants inicials de projecte la velocitat de projecte serà de 70 

km/h.  

3.3 Alineacions en planta 

En la definició dels eixos s’han emprat alineacions rectes i circulars connectades entre 

sí per mitjà de corbes de transició de paràmetre establert segons les especificacions 

de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC. En tot els casos s’ha complert les 

especificacions tècniques establertes per al disseny d’un vial de velocitat de projecte 

70 Km/h. 

 

Així, pel que fa a les rectes dissenyades s’han respectat els valors mínims i màxims 

establerts a la taula 4.1 de la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. és a dir: 

 

• Per 70 Km/h; 

- Longitud mínima entre corbes en “S”  97,3 metres. 

- Longitud mínima entre corbes en “C”  194,6 metres. 

- Longitud màxima    1.169 metres. 

 

Pel que fa a les corbes circulars, s’han respectat el radi mínims de 190 metres per a la 

velocitat de 70 Km/h segons la taula 4.4. de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-

IC. Igualment, el disseny de l’eix manté la relació entre radis consecutius establert 

segons la taula 4.8 de la mateixa instrucció. 

 

D’acord amb la normativa de traçat corresponent a desembre de 1999, el peralt màxim es 

limita en qualsevol circumstància, a un valor del  p = 7 %, establint la llei de peralts 

següent: 

 

      50  R   350  p = 7 

  350  R         2.500  p = 7 - 6.08 (1-350 / R) 1.3 

           2.500  R         3.500  p = 2 

           3.500  R    Bombeig 
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Es pot observar com aquesta llei de peralts suposa l’adopció d’un peralt del 7 % per tots 

els radis inferiors a 350 i del 2 % per radis superiors a 2.500 m. passant del valor 7 % al 

valor 2 % pels radis compresos entre 350 m i 2.500 m (segons la fórmula establerta). 

 

Les corbes de transició utilitzades per enllaçar trams recta - corba circular o dues 

corbes circulars consecutives són clotoides. S’han emprat clotoides (R x L = A2) com a 

corbes d’acord entre totes les alineacions circulars de la carretera, així com entre les 

alineacions circulars i les alineacions rectes de la carretera per evitar les discontinuïtats 

en la curvatura de la traça. Es compleixen les longituds mínimes que es demanen en 

cada cas per als diferents radis. 

 

Altrament, la relació entre dos radis consecutius compleix els valors que demana la 

figura 4.3 de l’esmentada normativa, acomplint en ambdós casos les condicions de 

limitació de l’acceleració centrípeta i per raons estètiques. 

3.4 Alineacions en alçat 

Per la definició del traçat en alçat s’utilitzaran dos tipus d’elements: 

 

• Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 

• Corbes d’acord vertical. Paràboles de segon grau. 

 

En aquest cas. també es compleixen les normes establertes per la Instrucció de 

Carreteres. Norma 3.1-IC pel que fa als valors dels paràmetres dels acords i el 

desenvolupament d’aquests. 

 

Així, en cap cas se superarà el pendent excepcional del 7.00% ni el màxim del 5% i la 

longitud dels acords és sempre superior als valors que determina la Instrucció. 

Igualment. s’han respectat els paràmetres mínims i desitjables pels acords en funció 

de la visibilitat de parada establerts a la taula 5.1 de la Instrucción de Carreteras. 

Norma 3.1-IC 

3.5 Secció transversal 
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La secció tipus a emprar serà una 7/10. És a dir, es tractarà d’una carretera convencional 

1+1 amb calçades de 3,5 metres i vorals d’1,5 metres.  

 

S’han establert les dimensions que especifica la taula II del Pla de Carreteres per a 

una carretera convencional com és el cas que ens ocupa. Aquestes i d’altres unitats 

estructurals com les que s’indiquen a continuació es defineixen donant compliment a 

totes les prescripcions existents a la normativa en matèria de carreteres. 

 

• Tipus de secció (7 + 3 m) 

• Ample de carrils de circulació (3,5 m) 

• Ample de vorals (1,5 m) 

• Peralts (especificat) 

• Bermes en terraplè  (0,75 m) 

• Banquetes en desmunt (0,5 m) 

• Talussos en terraplè (3H:2V) i desmunt (1H:2V) 

 

3.5.1 Seccions tipus especials 

Els ramals unidireccionals dels enllaços consten de carril de 4,00 m d’ample, voral 

exterior d’ 1,50 m d’ample i voral interior igual. En els terraplens s’adossa una berma 

de 0,75 m i als desmunts es projecta una cuneta triangular de seguretat tipus TTR-10 i 

banqueta de 0,50 m. 

 

Els carrils de canvi de velocitat, acceleració i desacceleració, plantejats als diferents 

enllaços són del tipus paral·lel i tenen les longituds i amplades indicades a la norma 

3.1.I.C. per la velocitat de projecte  indicada a l’ordre d’estudi (100 m per a 

desacceleració i 200 m per al de acceleració) 

 

Finalment, els nous camins de servei que es projecten s’adopta una secció d’ample 5 

m (camins bidireccionals). 

 

4 INICI I FINAL DEL PROJECTE 

D’acord amb l’ordre d’estudi del present projecte, per al disseny del traçat de la variant 

de Belltall s’ha tingut en compte les actuacions definides en l’Estudi informatiu de 
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millora general. Condicionament de la carretera C 14. PK 53+000 al 55+460. Tram: 

Montblanc Solivella. Clau EI VT 08111. 

La carretera C-14 ascendeix des de Solivella pel coll de Belltall fins arribar a aquest 

nucli urbà, al qual creua pel seu centre, dividint-lo en dos parts en sentit longitudinal, i 

segueix el seu recorregut fins a Tàrrega. 

El municipi es troba ubicat en una zona amb orografia abrupte, situat a la cresta d’una 

muntanya a la cota de 770 m descendent cap als seus laterals fins a una cota de 700 

m a 250 m cap a l’est i 650 m cap a l’oest. 

Atenent al desnivell existent cap a l’est, on l’orografia és més accentuada, s’opta per 

realitzar les diverses alternatives cap a l’oest, amb desnivells menys acusats. 

Per tant les dues alternatives projectades presenten un esquema bàsic comú que 

consisteix en el d’una variant situada a l’oest del nucli que permet situar el trànsit de la 

carretera C-14 fora del nucli urbà de Belltall. 

Aquest esquema comporta certes similituds entre els traçats en planta i alçat de les 

dues alternatives en el tram inicial. Tal com s’ha comentat, les dues alternatives 

s’inicien aproximadament en el PK 53+000, una vegada superat el pas inferior 

existent. 
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Figura A06. 1. a)Inici i b) final del projecte a l’actual C-14 

5 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT 

En els següents apartats es descriu detalladament l’alternativa òptima seleccionada de 

les tres tècnicament viables plantejades a “l’Annex 05. Estudi d’Alternatives”. 

Concretament, serà l’alternativa 2 la que constituirà la variant de la carretera C-14 al 

seu pas per Belltall. 

 

Així doncs, es defineix el traçat d’aquesta alternativa fent una descripció detallada de 

les característiques geomètriques més rellevants del traçat en planta, en alçat i la 

secció transversal que composen l’opció escollida. 

 

Al final d’aquest annex, es presenten els llistats de planta i alçat que defineixen la 

variant de Belltall, obtinguts del programa de traçat emprat per a la realització del 

projecte. 

 

5.1 Descripció de la traça 

Es planteja el traçat de la variant de Belltall situada a l’oest de la carretera actual. La 

longitud total de la nova carretera projectada és de  2370 metres.  

El seu traçat discorre de sud a nord del municipi, atravessant diversos terrenys 

classificats com a sòl rústic i creua diversos camins locals (pistes de terra). Aquests  

encreuaments  s’enumeren  a l’annex de Reposició de Camins, juntament amb el PK 

relatiu de la variant on es produeix aquesta intersecció i la solució adoptada.  

El traçat del tronc principal de totes les alternatives projectades comença passat el PK 

53+000 de l’actual C-14, uns metres més enllà del pas inferior que existeix al capdamunt 

del Coll de Belltall i acaba a la rotonda nord, que enllaça la variant projectada amb l’antiga 

C-14 i amb dos camins locals. 

Per a la resta d’interseccions amb camins locals de menor entitat, s’han seguit els criteris  

de  donar  permeabilitat  transversal  a  la  nova  variant  i  de  minimitzar  el  nombre  

d’estructures auxiliars o obres de fàbrica necessàries per a donar continuïtat als camins 

ja existents, especificades a l’annex Reposició de Camins.   



Projecte Constructiu Bàsic Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall C-14  Annex 06. Traçat 

 

10 

Finalment, per dur a terme la definició del traçat geomètric de la variant, s’han realitzat  

successius  tempteigs  tenint  en  compte  la  geometria  en  planta,  en  alçat  (perfil  

longitudinal)  i  els moviments  de  terres  corresponents,  adequant-se  als  condicionants  

tècnics  indicats a  la normativa corresponent  (Norma 3.1  I-C de Traçat) així com a  la  

realitat física que caracteritza a la zona on s’ubiquen els nous vials.  

5.1.1 Traçat en planta 

En la definició del traçat en planta d’una variant es poden distingir dos tipus d’eixos: 

- l’eix o tronc de la variant (que anomenem eix principal) 

- eixos secundaris: són aquells eixos corresponents a vials reposats i camins 

de servei, que asseguren la permeabilitat de la nova via de comunicació i 

donen accés a les propietats adjacents. 

 

En aquest cas i paral·lelament al projecte del tronc principal, també s’han hagut de 

preveure ramals i condicionar camins existents per tal de garantir la permeabilitat de la 

traça. Per garantir la connexió dels camins existents, s’ha intentat utilitzar el criteri de 

major permeabilitat amb el mínim nombre d’estructures auxiliars possibles. 

 

Els eixos de les respectives traces del tronc principal s’han pres en la línia que divideix 

els dos sentits de circulació, mentre que pels camins existents o camins de servei s’han 

pres en el centre de la calçada. 

 

Per a la definició de l’eix del tronc de la variant en planta (eix 1), s’han complert les 

especificacions fixades a la Norma 3.1-IC de Trazado, indicades anteriorment.  

 

Amb aquesta finalitat ha calgut utilitzar els següents tipus d’alineacions:  

  

- Alineacions rectes  

- Alineacions circulars  

- Corbes de transició o clotoides  

 

 Així doncs, el traçat en planta està compost per l’adequada combinació d’aquests 

tipus d’alineacions, per a una velocitat de projecte de 70 km/h, seguint els criteris 

presentats anteriorment.  
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Tronc de la variant  

  

Per  a  la  definició  de  l’eix  troncal  de  la  variant  de Belltall,  s’ha emprat  un únic 

eix.  Les  dades  de  traçat  en  planta  de  l’eix  encaixat  es  recullen  a l’apèndix  

adjunt. El  quilometratge  relatiu  de  projecte  s’ha  establert  amb  origen  al PK 0+000 

i finalitzant al PK 2+370.  

  

En la definició de  l’eix s’han emprat alineacions rectes  i circulars connectades entre sí 

per  mitjà  de  corbes  de  transició  (clotoides)  de  paràmetre  establert  segons  les 

especificacions de  la  Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. En aquest  cas,  l’eix en 

planta està situat al punt corresponent a la separació dels dos sentits de circulació.  

  

Es combinen tres corbes circulars (2 a l’esquerra per enllaçar a l’inici i al final del tram 

amb la C-14 actual i una a la dreta en el sentit dels PK de gran desenvolupament, que 

discorre al llarg de pràcticament tota la variant. Un cop superada aquesta corba ens 

trobem una recta també de llargada considerable. 

 

 En  l’Apèndix 1 d’aquest mateix annex s’adjunten els  llistats en els que apareixen  les  

diverses  alineacions  en  planta  amb  els  seus  paràmetres  característics,  així  com  

la successió de punts en planta cada 20 metres.  
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5.1.2 Traçat en alçat 

Aquest apartat inclou la definició corresponent als elements del traçat en alçat (perfil 

longitudinal), respectant l’origen del projecte, distància a origen que s’estableix en 

definir els diferents traçats en planta dels diferents eixos. S’utilitzaran dos tipus 

d’elements: 

 

 Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 

 Corbes d’acord vertical: paràboles de segon grau. 

 

En aquest cas. també es compleixen les normes establertes per la "Instrucción de 

Carreteras. Norma 3.1-IC" pel que fa als valors dels paràmetres dels acords i el 

desenvolupament d’aquests. entre d’altres paràmetres indicats anteriorment. 

 

S’ha realitzat el càlcul dels pendents intentant minimitzar el moviment de terres i 

procurant compensar els desmunts i els terraplens. 

 

D’acord amb els criteris establerts a la normativa vigent, els acords verticals són 

parabòlics, i en ells la inclinació de la rasant varia linealment amb el recorregut en planta. 

  

Els paràmetres mínims dels acords verticals - convexes i còncaus - proporcionen la 

visibilitat necessària per efectuar les següents maniobres: 

 

- Detenció davant d’un obstacle a la calçada: en tot punt de qualsevol classe de 

carretera. 

- Col·lisió amb altres trajectòries de trànsit. 

- Avançament de vehicles (al tractar-se d’una carretera de calçada única amb 

un únic carril pel sentit considerat) en tots els trams en els que no està 

prohibida aquesta maniobra. 

- Percepció d’una divergència als trams en els que ens aproximem a aquesta 

circumstància. 

 

El principi i el final de la rasant de l’eix de la nova variant s’ajusta als condicionants 

imposats per la carretera C-14. 
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5.1.3 Coordinació del traçat en planta i alçat 

Els traçats en planta i en alçat s’han intentat coordinar seguint els criteris establerts per la 

normativa vigent de traçat, amb l’objectiu d’evitar sempre que sigui possible les pèrdues 

de traçat, aconseguint la màxima visibilitat possible al llarg de tot el desenvolupament del 

tram de carretera.  

5.2 Secció transversal 

S’han projectat dos carrils per la calçada, un per cada sentit de circulació (“Carreteres de 

calçada única”. Instrucción de Carreteras 3.1.- I.C. Desembre 1.999 ) 

 

La secció transversal del tronc de la carretera consta d’una única calçada de 7 metres, 

amb dos carrils de 3,5 metres per cada sentit de circulació considerat. Els vorals exteriors 

del tronc principal són d’un  metre i mig d’amplada  

 

Als terraplens s’adossa una berma de 0,75 m per instal·lar les barreres de seguretat. 

La inclinació dels terraplens és sempre 3H:2V. Als desmunts es projecta una cuneta 

triangular de seguretat tipus TTR-10 d’1 m d’ample (0,90 + 0,1)  i profunditat 0,15 m i 

una banqueta de desmunt de 0,50 m d’ample. La inclinació dels desmunts és el 1H:2V, 

menys en la capa superior del terreny d’un metre de potència, a la que es dóna una 

inclinació de 3H:2V. 

 

El pendent transversal en alineacions rectes s’ha adoptat del 2% amb un màxim del 7% 

en alguns casos tal i com permet la normativa.  Aquest valor d’inclinació transversal serà 

el mateix per la calçada i els vorals i permet l’evacuació amb facilitat de les aigües 

superficials de manera que el seu recorregut sigui el mínim possible. En corbes circulars 

el pendent transversal de la carretera és igual al peralt, de manera que la transició entre 

ambdós es realitza al llarg de la corba de transició (clotoide). 

 

Altres característiques de la secció transversal a destacar són: 

 

 En trams en terraplè s’han disposat bermes de 0,75 metres d’ample  

 En els trams de desmunt es dissenyen cunetes TTR-10 adjacents als vorals. 

Aquestes cunetes que tenen 1,0 metres d’ample i una profunditat màxima de 

0,15 metres. Disposen d’una banqueta entre el final de la cuneta i el peu del 

talús del desmunt de 0,50 metres d’amplada. 
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 En quant al peralts, se segueixen els criteris de disseny especificats a la 

Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC., tant pel que fa al seu valor com a la 

transició entre diferent alineacions de l’eix en planta.  

 Pel que fa als talussos, en terraplè s’han definit d’acord a una relació 

horitzontal/vertical de valor 3/2, mentre que els de desmunt s’han definit amb 

una relació 1/2 (consultar Annex 03. Geologia i Geotècnia). 

 S’ha col·locat terra vegetal amb un gruix de 20 cm. 

 Elements de drenatge (consultar Annex 04 Climatologia i Hidràulica) 

 El ramal d’accés sud al poble de Belltall és de direcció única i així s’haurà de 

senyalitzar. El ramal de doble sentit des del sud aprofita l’actual traçat de la 

carretera de manera d’interferir el mínim possible el paisatge i aprofitar el 

paviment ja existent, s’haurà de senyalitzar de nou. 

 Els ramals d’accés tenen una longitud de 100 m en el cas de del carril de 

desacceleració i de 200 m en el cas del carril d’acceleració tal i com marca la 

normativa. 

 

Tots aquests paràmetres poden ser consultats més detallada i gràficament al 

Document núm. 2. Plànols. on es presenta la secció tipus de la carretera tant en 

desmunt com en terraplè. 

 

 

6 ESTUDI DE NUSOS 

6.1 Introducció 

Aquest apartat de l’Annex 06. Traçat. té com a objectiu definir els criteris de disseny de 

les interseccions entre la nova carretera i les carreteres ja existents a l’àmbit d’estudi. 

En el cas d’aquest projecte, la carretera intersecta amb diversos camins rurals, camins 

d’accés a finques privades i carreteres. Per als camins rurals i els accessos a finques 

privades es suprimirà l’enllaç a nivell i es substituirà per un pas inferior o bé es 

desviarà. Per a les carreteres, en canvi, caldrà estudiar si disposar d’una intersecció o 

rotonda en cada cas, i definir-ne els paràmetres de traçat en planta, alçat i secció 

transversal. 

Cal indicar que, per a una carretera C-60, la distància mínima entre interseccions és 

de 250 metres. 
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Per a la unió de l’actual C-14 amb la nova variant a la zona sud, s’aprofitarà l’enllaç 

que ja existeix actualment que inclou un pas inferior i que es situa abans de l’inici de la 

nova variant. S’inclourà també un accés directe al poble en un sol sentit (sentit nord), 

que no aprofitarà l’actual traçat per necessitar distància de desacceleració abans 

d’arribar a la rotonda. La resta de moviments, d’accés i sortida del poble, es realitzaran 

des de l’enllaç mencionat, que s’acondicionarà per tal que la circulació sigui còmoda 

en els dos sentits. Per tal d’enllaçar el desviament de la variant amb el mencionat 

camí, es proposa la instal·lació d’una rotonda nova, degut a la limitació d’espai 

disponible.  

Caldrà tenir en compte que per aquesta rotonda només hi circularan els vehicles que 

accedeixin o surtin pel poble pel sud, pel que considerarem que es tracta d’una 

categoria de trànsit T-41. 

Pel que fa a l’enllaç de la variant amb l’antiga C-14 a la part nord de Belltall, també 

s’optarà per la creació d’una rotonda en el curs de la carretera, que a més permetrà 

enllaçar amb els camins de Guimerà i de Vallbona. 

6.2 Enllaços i Interseccions escollides 

Els enllaços escollits per tal d’enllaçar amb les carreteres i camins existents, han estat 

dues rotondes i un enllaç directe, a banda d’un enllaç mitjançant un pas inferior que ja 

existeix i està en funcionament actualment. 

6.3 Característiques dels enllaços 

A efectes de la ubicació dels enllaços es respectaran les següents distàncies: 

- En carreteres de calçades separades: la distancia entre enllaços consecutius serà 

superior a 6 km, mesurada entre las seccions característiques dels carris eix de 

canvi de velocitat més pròxim 

- En carreteres de calçada única: i que estigui prevista la duplicació e la calçada 

serà d’aplicació la prescripció anterior, si no hi ha previsió de duplicació la distància 

entre enllaços consecutius, serà com a mínim de 2 km mesurada entre les 

seccions característiques dels carrils canvi de velocitat més pròxims. 

 

La distancia que hauran de tenir els carrils d’acceleració i de desceleració per una vp = 

70 km/h és de 100 m pel de desceleració i de 200 m pel d’acceleració 
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6.4 Característiques de les rotondes 

La normativa d’aplicació en aquest apartat serà la “Instrucció per al disseny i projecte de 

rotondes”, esborrany de 4 de març de 2003 de la Direcció General de Carreteres de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Les rotondes s’han convertit en els últims anys en una alternativa en les interseccions 

urbanes, periurbanes i interurbanes. Sota la denominació de rotonda es designa a un 

tipus especial de nus, caracteritzat perquè els trams que en ella conflueixen es 

comuniquen a través d’un anell en el que s’estableix una circulació rotatòria al voltant 

d’una illa central. Les trajectòries dels vehicles no es creuen, sinó que convergeixen i 

divergeixen: per això, el número de punts conflictius és més reduït que en altres tipus 

de nusos, especialment quan s’incrementen el número de trams. 

 

El funcionament d’una rotonda es basa en la prioritat de pas d’aquells vehicles que 

circulen per la calçada anular front aquells que pretenen entrar en ella des dels trams. 

Tot i això, contràriament al que podria semblar a primera vista, la calçada anular no 

constitueix (excepte en els casos de rotondes molt grans en les que la distància entre 

trams és considerable) una successió de trams trenats, sinó que els vehicles entren 

directament a la circulació rotatòria quan veuen en ella un forat. Així doncs. la distància 

entre una entrada i la sortida següent (és a dir, el diàmetre de la calçada anular) i 

l’amplada d’aquesta calçada tenen poca influència en el funcionament i capacitat de la 

rotonda. 

 

Les rotondes han de complir certs requisits, entre ells, els paràmetres que apareixen a 

continuació: 

 

 Illa central: és l’àrea que es troba en el centre de la rotonda. 

 Illa deflectora: és l’àrea ubicada en els trams d’accés a la rotonda que separa el 

trànsit entrant del circulant i provoca que els conductors disminueixin la 

velocitat. 

 Calçada anular: és la calçada que hi ha al voltant de la illa central. 

 Diàmetre del cercle inscrit: és el paràmetre bàsic per definir la rotonda. És el 

cercle que es pot inscriure en la línia corba externa de la calçada anular. 

 Ample de la calçada anular: defineix l’ample de la calçada per on circula un 

vehicle al voltant de la illa central. 
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 Ample d’aproximació: és l’ample que té la calçada en el tram d’accés abans de 

produir-se canvis d’ample efectuats per la rotonda. 

 Ample d’entrada: és l’ample de l’entrada. on la calçada intersecta amb la 

rotonda. 

 Ample de partida: és l’ample de la calçada a la sortida. 

 Ample de sortida: és l’ample que té la calçada a la sortida, en la intersecció 

amb la rotonda. 

 Radi d’entrada: és el radi mínim de curvatura de la corba externa de l’entrada. 

 Radi de sortida: és el radi mínim de curvatura de la corba externa de la sortida. 

6.5 Dimensionament de les rotondes 

A l’apartat següent s’especifica el dimensionament de la rotonda a partir de la 

normativa vigent esmentada Instrucció per al disseny i projecte de rotondes. En 

aquesta instrucció es defineix l’existència de tres tipus de rotondes:  

 

 Rotondes urbanes 

 Rotondes periurbanes 

 Rotondes interurbanes  

6.5.1 Diàmetre exterior de la calçada anular 

La normativa desaconsella la realització de traçats en planta de calçades anulars que 

no siguin circulars, de manera que s'ha seguit aquest consell i es projectarà circular.  

 

La determinació del diàmetre exterior de la rotonda serà funció bàsicament dels 

següents condicionants: 

 

 Espai disponible entre obstacles inamovibles. 

 Tipologia de la rotonda en funció del seu entorn. 

 Hipòtesi de pas de vehicles. 

 

En tractar-se de una rotonda de tipus interurbana i no haver-hi obstacles inamovibles 

molt propers a la zona on se situaran les esmentada rotondes, el paràmetre definitori 

del diàmetre exterior serà la hipòtesi de pas de vehicles. 
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La norma estableix que no es realitzin rotondes amb diàmetres exteriors inferiors a 28 

metres tret que hi hagi una justificació especial. En el cas d’estudi, en no haver-hi 

restriccions d’espai, es decideix no contradir la norma i es disposarà un diàmetre 

exterior major de 28 metres. Es recomana que en el cas de rotondes periurbanes o 

interurbanes, els diàmetres exteriors estiguin compresos en el rang entre 35 i 45 

metres. Segons les recomanacions de la Generalitat de Catalunya  (Recomendaciones 

sobre glorietas del MOPU (Maig 1989)) el diàmetre de l’anell exterior hauria d’estar 

comprès entre 28 i 60 metres. 

 

Així doncs, disposem un diàmetre exterior de 28 metres a la rotonda sud i de 46 

metres a la rotonda nord per tal de donar fluïdesa al trànsit i facilitar la comprensió 

de les rotondes per part dels conductors que hi circulin. 

6.5.2 Amplada de la calçada anular 

A la norma s’aconsella una amplada conjunta de la calçada més la gorgera segons les 

hipòtesis de pas següents: 

I. Pas de vehicle articulat tipus 

II. Pas de vehicle articulat tipus o simultani de turisme tipus i vehicle comercial 

lleuger tipus 

III. Pas simultani de camió mitjà tipus i turisme tipus 

IV. Pas simultani de vehicle articulat tipus i turisme tipus. 

 

En els dos primers casos es disposarà gorgera, mentre que en els III i IV en cap cas. 

Classificarem la rotonda sud com a tipus I, ja que es tracta d’una rotonda urbana, 

mentre que la rotonda nord serà tipus III, ja que el trànsit de pesats és considerable. 

Per tant, la rotonda nord no disposarà de gorgera i per a la rotonda sud observem la 

taula que ens dóna l’amplada de calçada i gorgera en funció del diàmetre exterior. 

 

De la taula podem concloure que l’amplada de la calçada de la rotonda nord serà de 

8,2m i que l’amplada de la calçada més la gorgera de la rotonda sud serà de 8 metres. 



Projecte Constructiu Bàsic Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall C-14  Annex 06. Traçat 

 

 

6.5.3 Gorgera 

La gorgera és un element remuntable situat entre la calçada anular i la illa central de la 

rotonda. En cas que resultés necessari per dificultats en la maniobra, qualsevol vehicle 

pesat pot fer servir aquest element per passar-hi per sobre alguna de les seves rodes i 

millorar la seva traçada. 

 

Per a la determinació de l’ample de gorgera, en la hipòtesis de pas i s’ha de tenir en 

compte en quin subgrup es classifica el pas de vehicles per la carretera projectada: 

 

 I.a. Pas de vehicles comercials lleugers tipus. 

 I.b. Pas de camions de dos eixos tipus. 

 I.c. Pas de bus rígid de 12 metres de longitud tipus. 

 

En el nostre cas, disposem de la rotonda sud, que presentarà menys trànsit i per tant 

uns paràmetres de disseny més ajustats, a banda de la limitació que significa 

l’existència del pas inferior pels vehicles que es vulguin incorporar a la C-14 des de 

Belltall pel sud. Així, dimensionarem la rotonda per al pas de camions mitjans, obligant 

a la resta de vehicles a accedir al poble del sector nord. Per tant, la rotonda sud estarà 

dins de la hipòtesi I.b. Donat el diàmetre exterior de 28 m, segons les recomanacions 

de la Generalitat, l’ample de la gorgera idoni serà de 2,4m. 

 

La rotonda nord en canvi, es dissenyarà amb dos carrils, i tal i com hem  vist el 

percentatge de pesats és significant, pel que s’optarà a no utilitzar gorgera. 

6.5.4 Vorals 

La disposició o no de vorals depèn de la naturalesa de la via en la que es troba la 

rotonda.  

En el cas de la rotonda sud, ens trobem en una rotonda urbana, de manera que tal i 

com indica la directriu, no es disposarà cap voral. 

En la rotonda nord en canvi, sí que es disposarà de voral exterior d’1’5 metres, en 

concordança amb la resta de la carretera. 

En els terraplens s’adossa una berma de 0,75 m i als desmunts es projecta una cuneta 

triangular de seguretat tipus TTR-10 i banqueta de 0,50 m.  

6.5.5 Entrades i sortides 

Les entrades i sortides de les rotondes poden ser de diversos tipus: 
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- 1 carril 

- 1 carril abotzinat a 2 a l’entrada 

- 2 carrils 

 

La decisió d’optar per una o altra solució depèn de les necessitats del trànsit i del 

número de carrils de les carreteres que hi accedeixen. En aquest cas d’estudi, totes 

les carreteres que enllacen amb les rotondes dissenyades tenen un carril per sentit de 

circulació. A més a més, com que les intensitats de trànsit no són gaire elevades, es 

decideix optar per un sol carril d’entrada i un sol carril de sortida. 

6.5.6 Radis mínims d’entrada i sortida 

Els radis mínims d’entrada i sortida es dimensionen amb l’objectiu d’aconseguir que 

les deflexions de velocitat siguin les adequades segons allò indicat a la normativa. La 

citada norma especifica tres trajectòries circulars diferents en les quals les seves 

respectives velocitats compleixin una sèrie de restriccions. El disseny dels radis de les 

entrades i sortides s’han realitzat seguint les recomanacions de velocitats mínimes 

exigides en certs punts de la rotonda. 

 

En la Figura A06.3 es mostren els paràmetres referents a les trajectòries a partir de les 

quals s’han calculat les diferents velocitats. 

 

 

Figura A06. 2. Trajectòries d’entrada i sortida en una rotonda. 

.  
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La norma exigeix que en cap cas es facin servir radis interiors d’entrades inferiors a 10 

metres ni radis interiors de sortides inferiors a 12 metres. Concretament. s’han utilitzat 

radis d'entrada i de sortida superiors a 30 metres per al tronc principal i superiors a 20 

metres per als eixos secundaris. Els radis triats en aquest projecte es troben 

especificats al plànol número 6, Interseccions. 

6.5.7 Recomanacions 

Algunes recomanacions en relació al traçat de les mencionades rotondes que s’han 

tingut presents són: 

 

 Accessos: La probabilitat d’accident en una entrada disminueix segons 

augmenta l’angle entre un tram d’accés i el següent en el sentit de gir. Per això, 

és desitjable un espaiat uniforme dels trams al llarg de la calçada anular, el que 

suposa en alguns casos remodelar el traçat d’algun d’ells (Figura A06.4). 

 

 

Figura A06. 3. Disposició correcta dels accessos. 

 

 Ample del carril d’entrada: L’ample mínim dels carrils de l’entrada a l’alçada 

de la marca viària de CEDIU EL PAS ha de ser de 2,50 metres. És millor fer 

servir carrils amples perquè són més adequats per a vehicles pesats.  

 

 Angle d’entrada: L’angle d’entrada estarà comprès entre 20 i 60g. amb un 

òptim de 25g. Els angles massa petits interfereixen en el funcionament propi de 

la rotonda, doncs obliguen els conductors a mirar cap enrere per comprovar si 

s’apropa algun vehicle i afavoreixen l’entrada a velocitat elevada, inclòs sense 

respectar la prioritat de pas d’aquells vehicles que circulen per la calçada 

anular. 

 

La inflexió de la trajectòria dels vehicles a l’entrada d’una rotonda és un dels 

factors més importants per a la seguretat de la circulació en elles. Aquesta 
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inflexió s’assoleix per la presència de la illa central i per la presència d’un illot 

en cadascun dels accessos. 

 

Per tal de millorar la inflexió, així com de reduir les dimensions de la rotonda, 

s’ha decidit desalinear els accessos cap a l’esquerra del centre de la illa 

central. No és convenient. però. assolir la inflexió desviant bruscament els 

ramals d’accés cap a l’esquerra i després cap a la dreta abans de l’entrada. 

 

 Sortides: La sortida ha de tenir almenys el mateix nombre de carrils que té per 

a aquell sentit la carretera a la que desemboca. 

 

 Visibilitat: La visibilitat es considera amb una alçada dels ulls del conductor de 

1,05 m i una alçada de l’obstacle 1,05 m també. Els senyals, el mobiliari urbà i 

les plantacions no podran obstruir la visibilitat, encara que alguns objectes 

aïllats i allargats no constitueixen obstrucció sempre que tinguin menys de 500 

mm d’amplada. 

6.6 Visibilitat a les rotondes 

6.6.1  Visibilitat a l’entrada 

 

 Visibilitat cap a l’esquerra:  En aquest cas fora de poblat, i des d’una 

distància de la marca de “cediu el pas” no inferior a la distància necessària per 

a la detenció del vehicle circulant a la velocitat de recorregut de l’accés, haurà 

de mantenir-se lliure d’obstacles una zona de visibilitat tangent a una 

circumferència concèntrica amb la vora exterior de la calçada anular i de radi 2 

m menys que la d’aquest (Figura A06. 5). 
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Figura A06. 4. Visibilitat a l’entrada de la rotonda cap a  l’esquerra. 

 

En qualsevol carril d’entrada, des de la marca de “cediu el pas” ha de veure’s 

tota la calçada anular fins a l’entrada anterior o una distància mínima de 50 m 

(mesurada pel seu eix) cap a l’esquerra. Cal comprovar que es disposa 

d’aquesta visibilitat des del centre del carril esquerre, 15 m abans de la marca 

de “cediu el pas” 

 Visibilitat cap a la dreta: En qualsevol carril d’entrada, des de la marca viària 

de “cediu el pas”, ha de veure’s tota la calçada anular fins la següent sortida o 

una distància mínima de 50 m (mesurada pel seu eix) cap a dreta. Cal 

comprovar que es disposa d’aquesta visibilitat des del centre del carril dret, 15 

m abans de la marca de “cediu el pas” (Figura A06.6). 

 

 

Figura A06. 5. Visibilitat cap a la dreta. 
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6.6.2 Visibilitat en la rotonda 

Des de qualsevol punt situat a la calçada anular a 2 m de la illa central, ha de veure’s 

tota aquesta calçada fins a la següent sortida o una distància mínima de 50 m 

(mesurada pel seu eix) cap endavant si l’esmentada sortida estigués a més distància. 

7 ESTUDI DE VISIBILITAT 

En qualsevol punt del traçat de la carretera, l’usuari disposa d’una visibilitat que depèn 

de la forma. dimensions i disposició dels elements de traçat. Per a que totes les 

maniobres es puguin efectuar de manera segura. es requereix una visibilitat mínima. 

 

En aquest apartat es consideraran les següents visibilitats: visibilitat d’aturada. 

visibilitat d’encreuament i visibilitat d’avançament.  

 

 

Figura A06. 6. Visibilitat a la rotonda 

 

7.1 Distància d’aturada 

Es defineix com a distància total recorreguda per un vehicle obligat a aturar-se. 

mesurat des de la seva situació en el moment d’aparèixer l’objecte que motiva 

l’aturada. Per la velocitat de projecte, i pels diferents trams de traçat, s’arriba als valors 

(molt similars) de la Taula 1, que s’obtenen d’aplicar l’expressió de la Norma 3.1 IC: 
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on: 

 Dp és la distància d’aturada (m) 

 v és la velocitat de projecte expressada en km/h (70 km/h) 

 fl és el coeficient de fregament longitudinal roda-paviment (0.348 segons taula 

3.1 de la “Norma de Trazado IC-3”) 

 i és la inclinació de la rasant (en tant per u) 

 tp és el temps de percepció i reacció (que es pren de 2s) 

 

En el cas del present projecte, per estar la majoria de traçat en pendent o rampa del 

7%, ajudats de la Figura 3.1 de la Instrucció 3.1 IC, podem determinar que la distància 

de parada per a la velocitat de projecte escollida (70 km/h) oscil·larà entre els 80 i 

100m.  

7.2 Visibilitat d'aturada 

És la distància entre un obstacle situat sobre la calçada i la posició d’un vehicle que 

circula cap a aquest obstacle, en absència de vehicles intermitjos, en el moment que 

pot veure’l sense que desaparegui de la seva vista fins arribar a aquest. La distància 

del punt de vista de l’obstacle es mesura en una línia paral·lela a l’eix de la calçada i a 

1,50 metres del marge dret de cada carril.  

 

En el cas de la visibilitat d’aturada. l’objecte està situat a 1,50 m de la vora dreta de la 

carretera i té una alçada de 0,20 m. L’observador està situat també a una distància de 

1,50 m de la vora dreta de la carretera i té una alçada d’ 1,10 m. 

 

Segons la instrucció, la visibilitat d’aturada ha de ser igual o superior a la distància 

d’aturada mínima (calculada anteriorment). Entre els llistats del programa de traçat, hi 

ha una sèrie de valors que indiquen les visibilitats d’aturada per la carretera 

projectada, tant en el sentit dels P.K.’s creixents com el dels P.K.’s decreixents.  

Observant els llistats de l’apèndix 1 del present Annex podem observar com es 

compleix que tots els valors de visibilitat d’aturada estan per sota el rang 80-100 m, 

que correspon a la distància d’aturada de la carretera projectada. 
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7.3 Distància d’avançament 

Segons la Norma 3.1 IC. es defineix com a distància d’avançament, la distància 

necessària per a que un vehicle pugui avançar un altre que circula a menor velocitat en 

presència d’un tercer que circula en sentit contrari, A efectes d’aplicació de la normativa 

esmentada, es prendrà com a valor de distància d’avançament aquell indicat a la taula 

3.2 corresponent a la velocitat de projecte d’aquesta variant (70 km/h). En aquest cas, la 

distància d’avançament és de 450 metres. 

7.4 Visibilitat d’avançament 

Es considerarà com a visibilitat d’avançament la distància existent al llarg del carril pel 

que es realitza l’avançament entre el vehicle que efectua la maniobra i la posició del 

vehicle que circula en sentit oposat, en el moment en què pot veure’l, sense que 

després desaparegui de la seva vista fins a finalitzar l’avançament. 

 

En el cas de la visibilitat d’avançament, l’observador té una alçada d’ 1,10 m i 

l’obstacle també; i la distància entre els vehicles es mesurarà al llarg de l’eix de la 

carretera. 

Segons la instrucció, la visibilitat d’avançament ha de ser igual o superior a la distància 

d’avançament mínima (trobada anteriorment). Entre els llistats del programa de traçat, 

hi ha una sèrie de valors que indiquen les visibilitats d’avançament per la carretera 

projectada tant en el sentit dels P.K’s creixents com el dels P.K’s decreixents. 

7.5 Conclusions 

Les dades referents a la visibilitat d’avançament i a la visibilitat de parada s’obtenen 

amb el programa de traçat WH, que segons una velocitat introduïda calcula la 

distancia de visibilitat per carril, per calçada i la visibilitat de parada. Al final de l’annex 

s’adjunta un apartat d’explicació i estudi d’aquestes distàncies i el corresponent llistat 

que dóna el programa informàtic per a l’alternativa seleccionada. 

8 DESCRIPCIÓ DE L’OPERATIVA DEL PROGRAMA DE TRAÇAT 
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Per a la definició del traçat i càlcul de la seva planta, perfil longitudinal, la plataforma i  

les seccions  transversals de plataforma  i  terreny, s'ha emprat el Programa de Traçat  

WH,  que  constitueix  una  eina  en  el  projecte  d’obres  lineals  i  especialment  els  

problemes inherents a un projecte de carreteres.  

  

El programa permet obtenir:  

  

- Definició geomètrica de  l’eix en planta  i el seu càlcul, per  la obtenció del  llistat  

d’alineacions. 

- Definició i càlcul de l’eix longitudinal:  

 per Kv  

 per punt de pas de la paràbola  

- Definició  de  la  secció  transversal  i  obtenció  de  cotes  en  tots  els  punts 

característics de la mateixa.  

- Càlcul d’àrees i volums de desmunt, terraplè i terra vegetal.  

- Dibuix automàtic de plantes, perfils longitudinals i transversals.  

- Càlcul de fitxers de dibuix en format DXF, compatibles amb programes de CAD 

  

A  continuació  es  descriuen  per  ordre  les  diferents  fases  del  càlcul  de  la  traça.  

El fitxers resultants del programa s’adjunten al final d’aquest apartat.   

8.1  Planta de la traça 

És  precís  definir  dues  coordenades  per  cada  alineació  recta,  els  paràmetres  de  

les corbes d’acord (clotoides) i els radis de circumferència corresponents per cada un 

dels acords.  

 

 El programa admet diversos tipus d’alineacions:  

- Alineació  fixa:  element  circular  o  de  recta  que  es  pot  situar  a  l’espai  de 

manera única i sense que estigui condicionada per cap altra alineació. Imposa a 

les altres alineacions on s’han de situar.  

- Alineació giratòria: element circular o de recta que s’obliga a passar per un punt 

concret (punt de gir), pertanyent a la recta o cercle. No és clotoide.  

- Alineació flotant: element circular o de recta que no es pot situar a l’espai de 

manera única,  la posició  inicial del qual ve condicionada per  les alineacions fixes 

que la limiten.  
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Unes poques lleis regeixen la disposició d’aquests elements:  

  

 “La primera alineació és sempre fixa”  

 “Després d’una alineació giratòria ve una de flotant”  

 “Després d’una flotant en ve una de giratòria”  

  “En  corbes  circulars,  el  signe  del  radi  és  positiu  quan  l’avanç  del  cercle 

coincideix amb el sentit de les agulles del rellotge si es progressa per la traça en sentit 

dels Pk’s creixents” 

 

Pel que fa al traçat en planta, el programa calcula tots els punts de tangència entre les  

alineacions, definint els resultats en pantalla o impressora. S'obté com resultat, el llistat  

d'alineacions que a continuació es detallen per a una correcta interpretació:  

- alin: número d'alineació.  

- Tipus: fa referència al tipus d'alineació.  

- P.K.: indica el punt quilomètric de cada punt singular de l'alineació.  

- longitud:  distància  en  metres  sobre  l'eix  entre  cada  dos  punts  singulars 

consecutius.  

- X tangència: coordenada x (UTM) del punt de tangència.  

- Y tangència: coordenada i (UTM) del punt de tangència.  

- Xc: coordenada x (UTM) del centre del cercle.  

- Yc: coordenada y (UTM) del centre del cercle.  

- I: punt d'inflexió de clotoide.  

- azimut: fa referència a l’angle de sortida de l’alineació respecte a la vertical.  

- radi: valor del radi de l'alineació  

- paràmetre: valor del paràmetre de la corba de transició.  

 Els  valors  obtinguts  són  el  resultat  de  diferents  tempteigs  i  modificacions  per  

tal d’adequar-se a la normativa de traçat i a la traça desitjada.  

8.2 Perfil longitudinal i transversal del terreny  

 Es  genera  a  partir  del  traçat  en  planta,  tallant  el  terreny  longitudinalment  i 

transversalment. Els perfils transversals del terreny s’establiran cada 20 metres. Són el 

fonament  del  perfil  longitudinal  de  la  traça  i  els  perfils  transversals  del  terreny  i  

la plataforma que s’obtindran després del càlcul de la plataforma.  
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8.3 Perfil longitudinal de la rasant  

Per a cada pendent/rampa definirem un PK  i  la seva cota, així com  la  inclinació de  

la rasant en ell  i el paràmetre  (Kv) de  l’acord següent. La  inclinació es consigna com 

a positiva/negativa segons augmenti o disminueixi la cota en el sentit dels PK’s 

creixents.  

  

De  la mateixa  forma  que  en  el  traçat  en  planta,  després  de  l'entrada  de  les  

dades necessàries per a la definició de la rasant de la carretera, s'han definit tots els 

elements que  constitueixen  el  traçat  en  alçat,  obtenint-se  com  a  resultat  el  llistat  

que  a continuació es detalla per a una correcta interpretació.  

  

- pendent: inclinació de la rasant en %.  

- longitud: distància en metres sobre l'eix entre punt d'entrada i punt de sortida de 

l'acord.  

- paràmetre: valor del paràmetre de l'acord vertical (kv).  

- vèrtex: indicació del PK i cota del vèrtex de l'acord.  

- entrada a l'acord: indicació del PK i cota del punt d'entrada a l'acord.  

- sortida de l'acord: indicació del PK i cota del punt de sortida de l'acord.  

  

Tant  en  el  traçat  en  planta  com  en  alçat,  el  programa  proporciona  un  llistat  

amb  les coordenades corresponents dels punts singulars i d’aquells fixos segons 

l’equidistància assignada  (20m),  indicant  també  els  paràmetres  definitoris  de  l’eix  

en  el  punt  en qüestió.  

  

Al final de l’annex s’adjunten els llistats extrets del programa utilitzat. Es presenten els  

punts singulars en planta  i alçat, així com els  llistats de punts successius en planta  i  

alçat segons l’equidistància assignada.  

  

En el document 2 Plànols, es representen gràficament les alineacions en planta i alçat.  

  

8.4 Càlcul de la plataforma  

 Es defineixen diferents trams , establint els seus Pk’s extrems. Un tram és un segment 

o  porció  de  la  nostra  carretera  a  on  varia  alguna  característica  respecte  al  tram 
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anterior.  Es  poden  introduir  “punts  de  tall”  als  perfils,  deguts  a  la  presència  

d’algun element que impedeixi al talús arribar al terreny natural.  

  

El càlcul de  la plataforma requereix  la  introducció en el programa de diferents  lleis 

(es defineix un costat “esquerre” i un de “dret” de la plataforma, vistos en el sentit 

d’avanç dels Pk’s creixents):  

 

- Llei de peralts: S’ha fet servir el gir al voltant de l’eix de la traça. El signe del peralt 

en el costat esquerre és negatiu si s’abat en el sentit de les agulles del rellotge,  

entre  que  és  positiu  en  el  dret  si  s’abat  en  sentit  oposat  a  les agulles del 

rellotge.  

  

- Llei de secció  transversal: demana  les amplades de carril  i voral per cada  

costat de la plataforma, així com de les bermes.  

 

- Llei de terraplè: Les dades són el pendent del talús de terraplè i l’amplada de 

bermes.  

  

- Llei de desmunts: és possible distingir diferents capes de  terreny, amples  i 

desnivells  de  bermes,  cunetes  i  banquetes,  juntament  amb  el  talús  de 

desmunt i la disposició de les banquetes.  

  

- Llei  de  terra  vegetal:  és  possible  distingir  espessors  de  terra  vegetal  per 

desmunt i terraplè. Només es demana el valor d’aquests espessors.  

  

En el Document núm. 2 Plànols, es representen gràficament  les seccions  

transversals segons l’equidistància assignada.  

  

A  l’Apèndix adjunt a continuació es presenten els  llistats de  resultats de  les diferents  

alineacions calculades a través del programa presentat. 
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APÈNDIX 1. LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT 
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Eix 1 (Eix principal) 
 
Planta 
 
Dades d’entrada 
 

Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

 Título: eix4 

 Fecha: 28/07/2011 16:07:06 

 

 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 

                                     XC o I     YC o I             

PARAMETRO 

 

  1   RECTA      0,000   -1,826  349012,418  4595783,456 333,5468     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  2   CLOT.     -1,826   68,445  349013,996  4595782,538 333,5468   117,000 

                                 349013,996  4595782,538 

 

  3   CIRC.     66,619   21,875  348953,050  4595813,491 322,6535  -200,000 

                                 348883,374  4595626,020 

 

  4   CLOT.     88,494   68,445  348932,170  4595819,976 315,6903  -117,000 

                                 348864,412  4595828,999 

 

  5   RECTA    156,939  238,040  348864,412  4595828,999 304,7970     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  6   CLOT.    394,979   95,052  348627,047  4595846,918 304,7970  -267,000 

                                 348627,047  4595846,918 

 

  7   CIRC.    490,031 1171,111  348532,454  4595856,072 308,8311   750,000 

                                 348636,160  4596598,868 

 

  8   CLOT.   1661,142   95,052  347892,431  4596695,650   8,2381   267,000 

                                 347908,663  4596789,288 

 

  9   RECTA   1756,194  533,215  347908,663  4596789,288  12,2722     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 10   CLOT.   2289,409   54,756  348010,817  4597312,626  12,2722   117,000 

                                 348010,817  4597312,626 

 

 11   CIRC.   2344,165  125,629  348019,334  4597366,686   5,3005  -250,000 

                                 347770,200  4597387,477 

 

 12   CLOT.   2469,794   54,756  347998,548  4597489,248 373,3092  -117,000 

                                 347972,683  4597537,477 

 

 13   RECTA   2524,550    0,000  347972,683  4597537,477 366,3374     0,000 

                                      0,000        0, 

 

 

Punts Successius  
 
 

Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

Titulo: eix4 

Fecha: 28/07/2011 16:07:06 
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       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 

 

     0,000       0,000   349012,418   4595783,456   333,5391   -7497,203 

 

    20,000       0,000   348995,068   4595793,404   332,4391    -627,191 

 

    40,000       0,000   348977,411   4595802,794   329,4789    -327,285 

 

    60,000       0,000   348959,216   4595811,086   324,6585    -221,412 

 

  * 66,619       0,000   348953,050   4595813,491   322,6535    -200,000 

 

    80,000       0,000   348940,361   4595817,730   318,3942    -200,000 

 

  * 88,494       0,000   348932,170   4595819,976   315,6903    -200,000 

 

   100,000       0,000   348920,941   4595822,479   312,3358    -240,414 

 

   120,000       0,000   348901,191   4595825,607   307,9699    -370,580 

 

   140,000       0,000   348881,298   4595827,664   305,4642    -808,117 

 

  *156,939       0,000   348864,412   4595828,999   304,7970       0,000 

 

   160,000       0,000   348861,360   4595829,229   304,7970       0,000 

 

   180,000       0,000   348841,416   4595830,735   304,7970       0,000 

 

   200,000       0,000   348821,473   4595832,240   304,7970       0,000 

 

   220,000       0,000   348801,530   4595833,746   304,7970       0,000 

 

   240,000       0,000   348781,587   4595835,251   304,7970       0,000 

 

   260,000       0,000   348761,643   4595836,757   304,7970       0,000 

 

   280,000       0,000   348741,700   4595838,262   304,7970       0,000 

 

   300,000       0,000   348721,757   4595839,768   304,7970       0,000 

 

   320,000       0,000   348701,814   4595841,274   304,7970       0,000 

 

   340,000       0,000   348681,870   4595842,779   304,7970       0,000 

 

   360,000       0,000   348661,927   4595844,285   304,7970       0,000 

 

   380,000       0,000   348641,984   4595845,790   304,7970       0,000 

 

  *394,979       0,000   348627,047   4595846,918   304,7970       0,000 

 

   400,000       0,000   348622,041   4595847,296   304,8082   14198,311 

 

   420,000       0,000   348602,100   4595848,838   305,0765    2849,172 

 

   440,000       0,000   348582,171   4595850,520   305,7020    1583,463 
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       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 

 

   460,000       0,000   348562,265   4595852,453   306,6847    1096,400 

 

   480,000       0,000   348542,398   4595854,749   308,0246     838,487 

 

  *490,031       0,000   348532,454   4595856,072   308,8311     750,000 

 

   500,000       0,000   348522,591   4595857,516   309,6773     750,000 

 

   520,000       0,000   348502,864   4595860,808   311,3750     750,000 

 

   540,000       0,000   348483,232   4595864,624   313,0726     750,000 

 

   560,000       0,000   348463,709   4595868,963   314,7703     750,000 

 

   580,000       0,000   348444,308   4595873,821   316,4679     750,000 

 

   600,000       0,000   348425,044   4595879,194   318,1656     750,000 

 

   620,000       0,000   348405,930   4595885,079   319,8632     750,000 

 

   640,000       0,000   348386,980   4595891,471   321,5609     750,000 

 

   660,000       0,000   348368,207   4595898,367   323,2585     750,000 

 

   680,000       0,000   348349,624   4595905,761   324,9562     750,000 

 

   700,000       0,000   348331,246   4595913,647   326,6538     750,000 

 

   720,000       0,000   348313,084   4595922,021   328,3515     750,000 

 

   740,000       0,000   348295,151   4595930,876   330,0491     750,000 

 

   760,000       0,000   348277,462   4595940,206   331,7468     750,000 

 

   780,000       0,000   348260,027   4595950,004   333,4444     750,000 

 

   800,000       0,000   348242,860   4595960,264   335,1421     750,000 

 

   820,000       0,000   348225,972   4595970,977   336,8397     750,000 

 

   840,000       0,000   348209,376   4595982,138   338,5374     750,000 

 

   860,000       0,000   348193,084   4595993,737   340,2350     750,000 

 

   880,000       0,000   348177,106   4596005,766   341,9327     750,000 

 

   900,000       0,000   348161,455   4596018,217   343,6304     750,000 

 

   920,000       0,000   348146,142   4596031,080   345,3280     750,000 

 

   940,000       0,000   348131,177   4596044,348   347,0257     750,000 

 

   960,000       0,000   348116,571   4596058,010   348,7233     750,000 

 

   980,000       0,000   348102,335   4596072,056   350,4210     750,000 

 

   1000,000       0,000   348088,478   4596086,477   352,1186     750,000 
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   1020,000       0,000   348075,010   4596101,262   353,8163     750,000 

 

   1040,000       0,000   348061,942   4596116,401   355,5139     750,000 

 

   1060,000       0,000   348049,282   4596131,883   357,2116     750,000 

 

   1080,000       0,000   348037,039   4596147,698   358,9092     750,000 

 

   1100,000       0,000   348025,222   4596163,833   360,6069     750,000 

 

   1120,000       0,000   348013,840   4596180,277   362,3045     750,000 

 

   1140,000       0,000   348002,900   4596197,019   364,0022     750,000 

 

   1160,000       0,000   347992,411   4596214,047   365,6998     750,000 

 

   1180,000       0,000   347982,379   4596231,348   367,3975     750,000 

 

   1200,000       0,000   347972,812   4596248,911   369,0951     750,000 

 

   1220,000       0,000   347963,717   4596266,723   370,7928     750,000 

 

   1240,000       0,000   347955,100   4596284,771   372,4905     750,000 

 

   1260,000       0,000   347946,967   4596303,042   374,1881     750,000 

 

   1280,000       0,000   347939,324   4596321,523   375,8858     750,000 

 

   1300,000       0,000   347932,177   4596340,202   377,5834     750,000 

 

   1320,000       0,000   347925,530   4596359,065   379,2811     750,000 

 

   1340,000       0,000   347919,389   4596378,098   380,9787     750,000 

 

   1360,000       0,000   347913,757   4596397,288   382,6764     750,000 

 

   1380,000       0,000   347908,639   4596416,621   384,3740     750,000 

 

   1400,000       0,000   347904,039   4596436,084   386,0717     750,000 

 

   1420,000       0,000   347899,959   4596455,663   387,7693     750,000 

 

   1440,000       0,000   347896,402   4596475,344   389,4670     750,000 

 

   1460,000       0,000   347893,371   4596495,112   391,1646     750,000 

 

   1480,000       0,000   347890,869   4596514,954   392,8623     750,000 

 

   1500,000       0,000   347888,897   4596534,856   394,5599     750,000 

 

   1520,000       0,000   347887,455   4596554,804   396,2576     750,000 

 

   1540,000       0,000   347886,547   4596574,782   397,9552     750,000 

 

   1560,000       0,000   347886,171   4596594,778   399,6529     750,000 

 

   1580,000       0,000   347886,329   4596614,777     1,3505     750,000 

 

   1600,000       0,000   347887,020   4596634,765     3,0482     750,000 

 

   1620,000       0,000   347888,243   4596654,727     4,7459     750,000 
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   1640,000       0,000   347889,998   4596674,649     6,4435     750,000 

 

   1660,000       0,000   347892,284   4596694,517     8,1412     750,000 

 

  *1661,142       0,000   347892,431   4596695,650     8,2381     750,000 

 

   1680,000       0,000   347895,084   4596714,320     9,6800     935,626 

 

   1700,000       0,000   347898,305   4596734,058    10,8623    1268,625 

 

   1720,000       0,000   347901,838   4596753,744    11,6873    1969,641 

 

   1740,000       0,000   347905,571   4596773,392    12,1551    4402,211 

 

  *1756,194       0,000   347908,663   4596789,288    12,2722       0,000 

 

   1760,000       0,000   347909,393   4596793,024    12,2722       0,000 

 

   1780,000       0,000   347913,224   4596812,653    12,2722       0,000 

 

   1800,000       0,000   347917,056   4596832,283    12,2722       0,000 

 

   1820,000       0,000   347920,887   4596851,912    12,2722       0,000 

 

   1840,000       0,000   347924,719   4596871,542    12,2722       0,000 

 

   1860,000       0,000   347928,551   4596891,171    12,2722       0,000 

 

   1880,000       0,000   347932,382   4596910,801    12,2722       0,000 

 

   1900,000       0,000   347936,214   4596930,430    12,2722       0,000 

 

   1920,000       0,000   347940,045   4596950,060    12,2722       0,000 

 

   1940,000       0,000   347943,877   4596969,689    12,2722       0,000 

 

   1960,000       0,000   347947,709   4596989,319    12,2722       0,000 

 

   1980,000       0,000   347951,540   4597008,949    12,2722       0,000 

 

   2020,000       0,000   347959,203   4597048,208    12,2722       0,000 

 

   2040,000       0,000   347963,035   4597067,837    12,2722       0,000 

 

   2060,000       0,000   347966,867   4597087,467    12,2722       0,000 

 

   2080,000       0,000   347970,698   4597107,096    12,2722       0,000 

 

   2100,000       0,000   347974,530   4597126,726    12,2722       0,000 

 

   2120,000       0,000   347978,361   4597146,355    12,2722       0,000 

 

   2140,000       0,000   347982,193   4597165,985    12,2722       0,000 

 

   2160,000       0,000   347986,025   4597185,614    12,2722       0,000 

 

   2180,000       0,000   347989,856   4597205,244    12,2722       0,000 

 

   2200,000       0,000   347993,688   4597224,874    12,2722       0,000 

 



Projecte Constructiu Bàsic Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall C-14  Annex 06. Traçat 

 

 

   2220,000       0,000   347997,519   4597244,503    12,2722       0,000 

 

   2240,000       0,000   348001,351   4597264,133    12,2722       0,000 

 

   2260,000       0,000   348005,183   4597283,762    12,2722       0,000 

 

   2280,000       0,000   348009,014   4597303,392    12,2722       0,000 

 

  *2289,409       0,000   348010,817   4597312,626    12,2722       0,000 

 

   2300,000       0,000   348012,832   4597323,024    12,0114   -1292,514 

 

   2320,000       0,000   348016,335   4597342,714    10,0962    -447,485 

 

   2340,000       0,000   348018,954   4597362,539     6,3207    -270,582 

 

  *2344,165       0,000   348019,334   4597366,686     5,3005    -250,000 

 

   2360,000       0,000   348020,151   4597382,498     1,2681    -250,000 

 

   2380,000       0,000   348019,749   4597402,488   396,1752    -250,000 

 

   2400,000       0,000   348017,751   4597422,383   391,0822    -250,000 

 

   2420,000       0,000   348014,170   4597442,054   385,9892    -250,000 

 

   2440,000       0,000   348009,028   4597461,376   380,8963    -250,000 

 

   2460,000       0,000   348002,359   4597480,226   375,8033    -250,000 

 

  *2469,794       0,000   347998,548   4597489,248   373,3092    -250,000 

 

   2480,000       0,000   347994,216   4597498,488   370,9526    -307,270 

 

   2500,000       0,000   347984,911   4597516,189   367,7390    -557,586 

 

   2520,000       0,000   347974,977   4597533,547   366,3856   -3008,265 

 

   2524,550       0,000   347972,683   4597537,477   366,3374       0,000 
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Alçat 
 
Dades d’entrada 
 

Nombre del fichero del alzado : E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

Título: EIX4 

Fecha/hora última modificación: 11/09/2011 19:34:12 

 

  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   

 

          P.K. INICIO       0,000     791,444         2,900 

 

     TANGENTE ENTRADA      77,367     793,688         2,900 

  1  VERTICE              176,367     796,559     -2000,000 

     TANGENTE SALIDA      275,367     789,629        -7,000 

 

     TANGENTE ENTRADA    1366,621     713,241        -7,000 

  2  VERTICE             1506,621     703,441      2000,000 

     TANGENTE SALIDA     1646,621     713,241         7,000 

 

     TANGENTE ENTRADA    2130,950     747,144         7,000 

  3  VERTICE             2236,213     754,513     -2005,000 

     TANGENTE SALIDA     2341,475     750,829        -3,500 

 

          P.K. FINAL     2524,000     744,440        -3,500 
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Punts successius 
 
 Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

 Titulo: EIX4 

 Fecha: 11/09/2011 19:34:12 

 

       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

        0,000     791,444       2,900 

 

       20,000     792,024       2,900 

 

       40,000     792,604       2,900 

 

       60,000     793,184       2,900 

 

*      77,367     793,688       2,900 

 

       80,000     793,763       2,768 

 

      100,000     794,216       1,768 

 

      120,000     794,470       0,768 

 

      140,000     794,524      -0,232 

 

      160,000     794,377      -1,232 

 

      180,000     794,031      -2,232 

 

      200,000     793,485      -3,232 

 

      220,000     792,738      -4,232 

 

      240,000     791,792      -5,232 

 

      260,000     790,646      -6,232 

 

*     275,367     789,629      -7,000 

 

      280,000     789,305      -7,000 

 

      300,000     787,905      -7,000 

 

      320,000     786,505      -7,000 

 

      340,000     785,105      -7,000 

 

      360,000     783,705      -7,000 

 

      380,000     782,305      -7,000 

 

      400,000     780,905      -7,000 

 

      420,000     779,505      -7,000 

 

      440,000     778,105      -7,000 

 

      460,000     776,705      -7,000 

 

      480,000     775,305      -7,000 
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 Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

 Titulo: EIX4 

 Fecha: 11/09/2011 19:34:12 

 

       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

      500,000     773,905      -7,000 

 

      520,000     772,505      -7,000 

 

      540,000     771,105      -7,000 

 

      560,000     769,705      -7,000 

 

      580,000     768,305      -7,000 

 

      600,000     766,905      -7,000 

 

      620,000     765,505      -7,000 

 

      640,000     764,105      -7,000 

 

      660,000     762,705      -7,000 

 

      680,000     761,305      -7,000 

 

      700,000     759,905      -7,000 

 

      720,000     758,505      -7,000 

 

      740,000     757,105      -7,000 

 

      760,000     755,705      -7,000 

 

      780,000     754,305      -7,000 

 

      800,000     752,905      -7,000 

 

      820,000     751,505      -7,000 

 

      840,000     750,105      -7,000 

 

      860,000     748,705      -7,000 

 

      880,000     747,305      -7,000 

 

      900,000     745,905      -7,000 

 

      920,000     744,505      -7,000 

 

      940,000     743,105      -7,000 

 

      960,000     741,705      -7,000 

 

      980,000     740,305      -7,000 

 

     1000,000     738,905      -7,000 

 

     1020,000     737,505      -7,000 
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 Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

 Titulo: EIX4 
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       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

     1040,000     736,105      -7,000 

 

     1060,000     734,705      -7,000 

 

     1080,000     733,305      -7,000 

 

     1100,000     731,905      -7,000 

 

     1120,000     730,505      -7,000 

 

     1140,000     729,105      -7,000 

 

     1160,000     727,705      -7,000 

 

     1180,000     726,305      -7,000 

 

     1200,000     724,905      -7,000 

 

     1220,000     723,505      -7,000 

 

     1240,000     722,105      -7,000 

 

     1260,000     720,705      -7,000 

 

     1280,000     719,305      -7,000 

 

     1300,000     717,905      -7,000 

 

     1320,000     716,505      -7,000 

 

     1340,000     715,105      -7,000 

 

     1360,000     713,705      -7,000 

 

*    1366,621     713,241      -7,000 

 

     1380,000     712,349      -6,331 

 

     1400,000     711,183      -5,331 

 

     1420,000     710,217      -4,331 

 

     1440,000     709,451      -3,331 

 

     1460,000     708,885      -2,331 

 

     1480,000     708,518      -1,331 

 

     1500,000     708,352      -0,331 

 

     1520,000     708,386       0,669 

 

     1540,000     708,620       1,669 
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 Titulo: EIX4 
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       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

     1560,000     709,054       2,669 

 

     1580,000     709,687       3,669 

 

     1600,000     710,521       4,669 

 

     1620,000     711,555       5,669 

 

     1640,000     712,789       6,669 

 

*    1646,621     713,241       7,000 

 

     1660,000     714,178       7,000 

 

     1680,000     715,578       7,000 

 

     1700,000     716,978       7,000 

 

     1720,000     718,378       7,000 

 

     1740,000     719,778       7,000 

 

     1760,000     721,178       7,000 

 

     1780,000     722,578       7,000 

 

     1800,000     723,978       7,000 

 

     1820,000     725,378       7,000 

 

     1840,000     726,778       7,000 

 

     1860,000     728,178       7,000 

 

     1880,000     729,578       7,000 

 

     1900,000     730,978       7,000 

 

     1920,000     732,378       7,000 

 

     1940,000     733,778       7,000 

 

     1960,000     735,178       7,000 

 

     1980,000     736,578       7,000 

 

     2000,000     737,978       7,000 

 

     2020,000     739,378       7,000 

 

     2040,000     740,778       7,000 

 

     2060,000     742,178       7,000 
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 Fichero: E:\PROJECTE\WIN\EIX4 

 Titulo: EIX4 

 Fecha: 11/09/2011 19:34:12 

 

       PK           COTA        PENDIENTE % 

 

     2080,000     743,578       7,000 

 

     2100,000     744,978       7,000 

 

     2120,000     746,378       7,000 

 

*    2130,950     747,144       7,000 

 

     2140,000     747,757       6,549 

 

     2160,000     748,967       5,551 

 

     2180,000     749,978       4,554 

 

     2200,000     750,789       3,556 

 

     2220,000     751,400       2,559 

 

     2240,000     751,812       1,561 

 

     2260,000     752,025       0,564 

 

     2280,000     752,038      -0,434 

 

     2300,000     751,851      -1,431 

 

     2320,000     751,465      -2,429 

 

     2340,000     750,880      -3,426 

 

*    2341,475     750,829      -3,500 

 

     2360,000     750,180      -3,500 

 

     2380,000     749,480      -3,500 

 

     2400,000     748,780      -3,500 

 

     2420,000     748,080      -3,500 

 

     2440,000     747,380      -3,500 

 

     2460,000     746,680      -3,500 

 

     2480,000     745,980      -3,500 

 

     2500,000     745,280      -3,500 

 

     2520,000     744,580      -3,500 

 

     2524,000     744,440      -3,500 
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Distància de visibilitat i parada 
 
 

P.K.       VISIBILIDAD  DE ADELANTAMIENTO      VISIBILIDAD DE PARADA   

             CRECIENTES (Pks) DECRECIENTES    CRECIENTES (Pks) DECRECIENTES 

 

     0,000      138,7            0,0            136,2            0,0 

    20,000      136,7            0,0            127,8            0,0 

    40,000      129,4           40,0            115,2           40,0 

    60,000      143,9           60,0            112,2           60,0 

    80,000      139,6           80,0             99,7           80,0 

   100,000      137,6          100,0             97,9          100,0 

   120,000      135,6          120,0            100,0           98,6 

   140,000      134,9          127,0             98,6          111,5 

   160,000      137,9          128,7             96,7          108,5 

   180,000      158,7          133,3             95,5          116,4 

   200,000      387,4          140,7            119,7           92,7 

   220,000      366,9          137,8            351,3           94,0 

   240,000      350,9          135,4            339,9           95,2 

   260,000      336,0          133,9            308,8           95,2 

   280,000      322,6          133,6            294,7           95,4 

   300,000      311,6          139,1            282,7          102,1 

   320,000      304,6          153,5            274,1          119,9 

   340,000      304,7          179,3            271,9          124,5 

   360,000      319,6          174,8            278,5          136,5 

   380,000      303,0          198,4            276,9          151,6 

   400,000      315,2          213,6            286,5          169,1 

   420,000      328,8          239,3            304,8          196,2 

   440,000      356,2          255,1            329,5          212,6 

   460,000      372,7          279,9            350,2          230,0 

   480,000      379,4          296,6            373,3          258,0 

   500,000      379,9          314,2            353,1          274,5 

   520,000      355,5          338,4            352,4          291,6 

   540,000      345,6          356,5            330,3          316,8 

   560,000      337,6          375,0            317,7          334,8 

   580,000      332,1          398,1            315,0          353,6 

   600,000      317,2          327,7            299,6          359,3 

   620,000      297,7          306,6            276,7          366,4 

   640,000      277,5          319,7            274,6          348,4 

   660,000      273,8          304,0            254,7          343,2 

   680,000      249,3          302,7            229,1          333,3 

   700,000      237,2          319,2            215,3          333,7 

   720,000      227,0          319,2            203,2          339,6 

   740,000      219,8          337,9            193,8          360,0 

   760,000      217,2          334,5            188,6          352,3 

   780,000      216,2          347,3            178,3          364,6 

   800,000      207,2          355,2            167,3          371,0 

   820,000      208,7          375,5            168,2          379,8 

   840,000      207,7          377,2            168,2          398,0 

   860,000      196,6          378,2            168,2          400,6 

   880,000      189,6          350,4            158,8          373,3 

   900,000      188,1          338,5            153,5          348,4 

   920,000      198,0          270,3            158,0          305,6 

   940,000      236,5          233,7            186,8          264,9 

   960,000      286,9          219,7            258,0          248,1 

   980,000      285,6          216,4            279,2          247,8 

  1000,000      288,0          216,4            265,3          230,5 

  1020,000      298,9          216,5            274,2          230,5 

  1040,000      324,8          218,8            297,4          230,5 

  1060,000      328,4          194,1            307,1          228,0 
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  P.K.       VISIBILIDAD  DE ADELANTAMIENTO      VISIBILIDAD DE PARADA   

             CRECIENTES (Pks) DECRECIENTES    CRECIENTES (Pks) DECRECIENTES 

  1080,000      331,8          187,7            310,6          218,5 

  1100,000      336,0          190,7            316,6          218,7 

  1120,000      346,6          199,0            325,9          224,6 

  1140,000      357,8          210,5            346,5          234,0 

  1160,000      343,7          224,1            329,4          245,7 

  1180,000      330,4          239,2            315,2          259,1 

  1200,000      318,2          255,2            295,8          273,7 

  1220,000      295,1          273,1            278,9          292,2 

  1240,000      279,8          292,1            276,5          314,5 

  1260,000      265,4          286,0            246,8          306,9 

  1280,000      252,1          286,4            232,0          306,0 

  1300,000      240,3          291,4            218,6          309,8 

  1320,000      230,6          299,4            207,0          316,7 

  1340,000      223,9          318,9            198,2          337,4 

  1360,000      222,2          321,6            193,8          339,9 

  1380,000      228,9          339,5            197,3          340,0 

  1400,000      235,1          333,4            191,3          351,4 

  1420,000      235,0          333,2            191,3          350,2 

  1440,000      234,4          337,0            191,4          353,1 

  1460,000      233,7          343,8            191,2          359,1 

  1480,000      233,5          352,9            190,6          367,4 

  1500,000      234,9          352,2            189,7          378,6 

  1520,000      239,6          279,3            189,3          314,2 

  1540,000      221,2          240,6            190,7          271,4 

  1560,000      232,9          225,3            196,5          253,3 

  1580,000      291,9          232,3            196,2          247,8 

  1600,000      577,9          232,7            281,6          255,8 

  1620,000      597,4          232,7            557,6          256,3 

  1640,000      578,3          232,7            539,6          256,4 

  1660,000      558,9          232,4            515,7          256,2 

  1680,000      536,7          231,1            496,6          255,2 

  1700,000      518,1          229,9            477,7          254,4 

  1720,000      499,7          230,1            459,1          254,5 

  1740,000      477,8          225,5            435,4          258,2 

  1760,000      459,4          221,0            416,6          251,2 

  1780,000      437,2          226,3            398,0          254,8 

  1800,000      418,8          236,8            379,5          264,0 

  1820,000      396,4          250,1            354,7          276,4 

  1840,000      378,2          265,3            336,1          290,8 

  1860,000      355,5          295,0            317,9          306,5 

  1880,000      337,3          298,8            300,0          334,0 

  1900,000      319,6          316,4            273,4          356,9 

  1920,000      296,3          339,9            255,3          358,2 

  1940,000      278,8          355,4            237,7          376,3 

  1960,000      255,0          377,4            210,6          396,5 

  1980,000      237,7          393,5            192,5          419,2 

  2000,000      214,1          418,2            175,2          434,5 

  2020,000      197,1          434,6            159,4          451,9 

  2040,000      194,4          451,9            144,2          475,1 

  2060,000      168,0          476,6            132,4          492,4 

  2080,000      151,4          493,6            111,4          517,5 

  2100,000      142,7          519,1            106,1          534,0 

  2120,000      134,6          535,7             96,7          551,9 

  2140,000      133,4          553,2             95,3          575,9 

  2160,000      132,8          576,8             95,3          592,6 

  2180,000      132,0          579,6             96,3          600,0 
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P.K.       VISIBILIDAD  DE ADELANTAMIENTO      VISIBILIDAD DE PARADA   

             CRECIENTES (Pks) DECRECIENTES    CRECIENTES (Pks) DECRECIENTES 

  2200,000      132,7          596,5            100,2          252,4 

  2220,000      134,3          178,0            101,4           97,2 

  2240,000      158,2          140,7            101,3           95,3 

  2260,000      138,3          134,1            142,4           95,3 

  2280,000      127,6          133,5            144,3           95,3 

  2300,000      125,0          133,5            133,6           95,3 

  2320,000      119,3          133,1            129,9           94,0 

  2340,000      118,1          133,0            131,9           92,8 

  2360,000      118,5          137,9            131,6           98,3 

  2380,000      138,9          145,8            139,8          105,  
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és tenir coneixement dels diversos camins i carreteres 

afectats per la introducció d’una infraestructura lineal de característiques rígides com 

és el cas d’una variant, la qual provoca un efecte de barrera física. Aquest fet serà més 

o menys accentuat en funció de determinades variables: el seu perfil longitudinal, la 

proximitat a habitatges, les zones de creuament així com els efectes tant positius com 

negatius que pugui ocasionar als habitants de la zona. 

També s’ocasionaran problemes en les vies de comunicació de la zona de manera 

temporal en el cas de les carreteres amb les quals s’enllaça i permanent en el cas de 

determinats camins, la qual cosa obligarà a modificar desplaçaments habituals.  

 

2 CAMINS 

Per tal de mantenir l’accés a finques privades i mantenir la xarxa de camins d’àmbit 

local, s’ha previst la reposició dels camins i accessos afectats elaborant una xarxa de 

camins alternatiu. La solució per a tots aquests accessos tallats passa per la 

realització de nous trams de camins que juntament amb els camins existents formen el 

nou entramat de camins locals. Totes les parcel·les que han quedat partides per la 

construcció de la nova variant, han estat dotades d’accés amb camins alternatius en el 

present estudi. 

Atès que la mobilitat per la xarxa de camins locals de Belltall es basa en els principals 

camins de la zona com són el camí vell de Montblanc, el camí de les Roques Ponç, 

camí del tallat, camí de Rocallaura i camí de Vallbona, aquests seran la base per 

mantenir la futura xarxa, fruït de la implantació de la variant. 
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 Alternativa A 

PK Costat 

Tipus 

calçada Actuació 

0+184 2 costats Camí Queda interceptada la traça del Camí Vell de 

Montblanc. Se li dóna continuïtat mitjançant un 

camí paral·lel a la variant que l’uneixi amb el 

Camí de les Roques d’en Ponç. 

0+342 2 costats Camí La traça del Camí de les Roques d’en Ponç 

queda interceptada pel desmunt de la variant. Es 

donarà continuïtat a la banda de ponent 

acondicionant el camí que ja existeix entre el 

Camí del Tallat i el present camí. 

0+627 2 costats Camí El desmunt situat en aquest punt intercepta el 

Camí del Tallat, pel que es preveu un pas inferior. 

0+917 2 costats Camí El camí que dóna accés al Tros de la Vila queda 

interceptat en aquest punt, pel que es donarà 

continuïtat a la banda de ponent amb un nou camí 

que unirà l’existent amb el de Rocallaura. 

1+282 2 costats Camí El Camí de Rocallaura queda interceptat per la 

variant en una zona de desmunt pel que, per tal 

de donar continuïtat al Camí, es desplaçarà al PK 

1+217 en el qual hi trobem una zona de terraplè 

que ens permetrà la construcció d’un pas inferior. 

1+340 2 costats Camí El camí queda tallat per la variant en desmunt, i 

se li donarà continuïtat mitjançant un camí 

paral·lel a la variant fins al Camí de Rocallaura. 

1+497 2 costats Camí El camí queda tallat per la variant en desmunt, i 

se li donarà continuïtat mitjançant un camí 

paral·lel a la variant fins al Camí de Rocallaura. 

1+979 2 costats Camí El Camí de Vallbona queda interceptat per la 

variant, pel que es planteja crear un desviament 

fins a la rotonda nord de la variant, per unir-lo a la 

xarxa. 
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 Alternativa B 

PK Costat 

Tipus 

calçada Actuació 

0+148 2 costats Camí Queda interceptada la traça del Camí Vell de 

Montblanc. Se li dóna continuïtat mitjançant un 

camí paral·lel a la variant que l’uneixi amb el 

Camí de les Roques d’en Ponç. 

0+315 2 costats Camí La traça del Camí de les Roques d’en Ponç 

queda interceptada pel desmunt de la variant. Es 

donarà continuïtat a la banda de ponent 

acondicionant el camí que ja existeix entre el 

Camí del Tallat i el present camí. 

0+613 2 costats Camí El desmunt situat en aquest punt intercepta el 

Camí del Tallat, pel que es preveu un pas inferior. 

0+881 2 costats Camí El camí queda tallat per la variant en desmunt, i 

se li donarà continuïtat mitjançant un camí 

paral·lel a la variant fins al Camí del Tallat. 

1+422 2 costats Camí El Camí de Rocallaura queda interceptat per la 

variant en una zona de terraplè que ens permetrà 

la construcció d’un pas inferior. 

1+515 2 costats Camí El camí queda tallat per la variant en desmunt, i 

se li donarà continuïtat mitjançant un camí 

paral·lel a la variant fins al Camí de Rocallaura. 

1+774 2 costats Camí El camí queda tallat per la variant en desmunt, i 

se li donarà continuïtat mitjançant un camí 

paral·lel a la variant fins al Camí de Vallbona. 

2+284 2 costats Camí El Camí de Vallbona queda interceptat per la 

variant, pel que es planteja crear un desviament 

fins a la rotonda nord de la variant, per unir-lo a la 

xarxa. 

 

Recalcar que queda afectat el GR-175 que recorre la ruta del Císter, coincident amb el 

camí de Rocallaura, i al qual se li ha donat continuïtat mitjançant pas inferior tal com es 

pot comprovar en els quadres precedents. 

Comentar que els nous trams de camins previstos, en general paral·lels a la traça de 

la variant, tenen com a màxim pendents del 20% transitables per tot tipus de 

maquinària agrícola i assimilables als camins existents. A més, els passos inferiors 
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previstos per a pas de maquinaria agrícola han estat dotats d’un gàlib de 4,50 metres 

que permet el pas tant de tractors com de recol·lectors de cereal. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’inclouen tots els elements complementaris necessaris per a la 

correcta posada en servei de l’obra. Per altra banda, aquest annex es refereix a les 

“Marques Vials”, “Senyalització Vertical”, “Abalissament Vertical” i “Barreres de 

Seguretat”. No es tracta en aquest annex la senyalització i abalisament provisional que 

siguin necessàries durant l’execució de les obres. En el present annex, es recullen els 

criteris i normatives emprades per la definició de la senyalització horitzontal i vertical, 

l’abalisament i les barreres de protecció necessàries. 

 

La senyalització que es disposa correspon a la d’una carretera convencional (1+1), 

xarxa comarcal, amb velocitat de projecte Vp = 70 km/h i terreny ondulat. Els vorals 

són de 1,0 m per al tronc principal i de 1.5 metres per al voral exterior dels ramals. 

 

Als corresponents plànols de Plantes de senyalització, (Document núm.2 del present 

Projecte Constructiu), es representen gràficament les diferents marques vials i els 

senyals verticals, abalisament  i barreres de seguretat, així com la seva posició al llarg 

de la traça. 

2 ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, abalisament i defenses de 

les obres descrites en el present Projecte son les següents: 

 

 Disposició de la senyalització horitzontal (marques vials). 

 Disposició de la senyalització vertical. 

 Disposició de la senyalització vertical d’orientació. 

 Disposició de barreres. 

 Disposició de les corresponents fites quilomètriques. 

 Disposició dels captafars “ulls de gat”. 

 Disposició de les fites i balises. 
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3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, MARQUES VIALS 

3.1 Normativa 

La disposició de les marques vials s’ha projectat d’acord amb la Norma 8.2.-I.C. 

“Marques vials”, aprovada per Ordre  Ministerial de 16 de juliol de 1987 (B.O.E. del 4 

d´agost i 29 de setembre). Altra normativa aplicable, en el cas de les marques vials, es 

la continguda en l’Ordre Circular  304/89 MV, del 21 de juliol, sobre projectes de 

marques vials. També s’ha tingut en compte la “Nota informativa sobre prohibiciones 

de adelantamiento” del febrer del 1991. 

  

Les marques vials son línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 

tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 

 

 Delimitar carrils de circulació. 

 Separar sentits de circulació. 

 Indicar les vores de la calçada. 

 Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 

 Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 

 Completar o precisar  el significat de senyal verticals i semàfors. 

 Repetir o recordar un senyal vertical. 

 Permetre els moviments indicats. 

 Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 

 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la 

referència B-118 de la Norma UNE 48103. 

 

Als plànols corresponents a aquest projecte s´inclouen les plantes generals de 

senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les 

marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illetes, etc. 
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Les característiques de tots els materials a emprar i de l´execució dels diversos tipus 

de marques vials, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte de Construcció. 

3.2 Prohibicions d’avançament 

A continuació es resumeixen els criteris bàsics emprats per la determinació de les 

prohibicions d’avançament. 

 

a) Distància de visibilitat mínima a partir de la qual es pot permetre 

l’avançament (essent V la velocitat màxima i considerant l’observador a 

1,20 m sobre el paviment i el vehicle contrari d’1,20 m d’alçada, ambdós 

situats a 1,00 m de la vora interior del seu carril). (Taula 07. 1). 

 

VELOCITAT 
Km/h 

DVD1 

(m) 

50 180 
60  225 
70 265 
80 310 
90 355 
100 395 

 

Taula 07. 1. Distància de visibilitat necessària per finalitzar  

la línia continua de prohibició d’avançament. 

 

 

b) La distància de visibilitat mínima per no iniciar la marca de línia continua de 

prohibició d’avançament haurà de complir l’especificat a la Taula 07. 2. 

 

c) Els trams en que es permeti l’avançament hauran de complir les següents 

longituds mínimes entre dues línies continues segons l’especificat a Taula 

07. 3. 
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VELOCITAT 
Km/h 

DVD3 

(m) 

50 75 
60  100 
70 130 
80 165 
90 205 
100 250 

Taula 07. 2. Distància de visibilitat necessària per finalitzar  

la línia continua de prohibició d’avançament. 

 

VELOCITAT 
Km/h 

L 

(m) 

50 200 
60  245 
70 290 
80 340 
90 385 
100 435 

Taula 07. 3. Longitud mínima dels trams amb línia 

 continua en funció de la velocitat màxima. 

 

 

d) La longitud mínima de la zona de preavís de prohibició d’avançament 

complirà els requeriments especificats a la Taula 07. 4. 

 

VELOCITAT 
Km/h 

L 

(m) 

50 115 
60  135 
70 155 
80 175 
90 190 
100 215 

Taula 07. 4. Longitud mínima de la zona de preavís. 

 

 

e) El principi de la zona de preavís no es disposarà més enllà de la secció en 

que no es disposi de la següent distància de visibilitat en funció de la 

velocitat màxima segons s’exposa en la Taula 07. 5. 
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Taula 07. 5. Distància de visibilitat màxima a partir de  

la qual es necessari disposar la zona de preavís. 

VELOCITAT 
Km/h 

DVD2 

(m) 

50 230 
60  270 
70 310 
80 350 
90 390 
100 435 

 

 

Esquemàticament les distàncies utilitzades en aquest projecte i corresponents a les 

donades a la normativa 8.2-I.C. són les representades en la Figura 07. 1, segons un 

sentit de la circulació cap a la dreta. 

 

 dv=DVD1         dv>DVD2      

   dv>DVD1      dv>DVD3  

                         

               >L’    

                         

   > L    

                         

Figura 07. 1. Esquema de les prescripcions sobre distàncies de visibilitat i avançament. 

 

Els trams on es permet avançar tenen una velocitat màxima permesa de 90 km/h. 

 

En les corbes a la dreta no es permet avançar per l’efecte pantalla produït pels 

vehicles pesats als que es vol avançar.  

 

En les zones pròximes a les glorietes no es permetrà l’avançament en un mínim de 

48,5 metres en les entrades i sortides de la mateixa, segons preveu la normativa. 
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3.3 Tipologia de les marques vials 

Les marques vials utilitzades en el següent projecte es poden classificar en els 

següents grups: 

1. Longitudinals  

2. Transversals 

3. Fletxes 

4. Inscripcions 

5. Altres marques 

3.3.1 Marques longitudinals 

Al seu torn, les marques longitudinals en tres subcategories: 

 Longitudinals discontinues. 

 Longitudinals contínues. 

 Longitudinals continues adossades a discontínues 

3.3.1.1 Línies longitudinals discontínues 

 Línia de separació de carrils normal (sentits). La seva funció és la separació 

de sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat 

d’avançament. Als trams amb velocitat de projecte 60 km/h s’utilitza la Marca 

M-1.2,  segments de 10 cm d’ample i 3,5 m de longitud separats 9 metres). 

 

Figura 11.1. Esquema línia de separació de carrils normals 

 Línia de separació de carrils d’entrada i sortida. La seva funció és la 

separació entre el carril principal i el d’entrada, sortida o trenat, en els que 

normalment està prevista una acceleració o desceleració de vehicles. No es 

troba cap carril d’acceleració o desacceleració en el present projecte. 

 Línia de preavís de marca contínua o de perill. Anuncia la proximitat d’una 

marca longitudinal contínua, i la prohibició que implica. S’utilitza la Marca M-

1.9, que són bandes de 10 cm d’ample, 3,5 m de longitud i a 1,5 m de 

separació. 
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Figura 11.2. Esquema línia de preavís de marca contínua 

 Línia per marge de calçada. Delimita el marge de calçada. L’amplada de la 

marca vial no es comptarà en la de la calçada. Per velocitat inferior a 100 km/h 

i voral no superior a 1,5 m es disposarà la marca M-1.12 (Trams de 1 metre de 

longitud, amplada de 15 cm i separació entre trams de 2 metres). 

Optativament, es pot fer servir l’equivalent contínua. 

 

Figura 11.3. Esquema línia per marge de calçada 

3.3.1.2 Línies longitudinals contínues 

Es consideren els següents tipus: 

 Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble 

sentit de circulació. (Marca M-2.2). Estableix la prohibició de l’avançament 

per no disposar de la visibilitat necessària. La seva amplada és de 10 cm. 

 Línia per marge de la calçada. Delimita el marge de la calçada (marca M-2.6, 

ja que VM és inferior a 100 km/h en tot el trajecte). L’amplada de la marca vial 

no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm 

d’amplada quan el voral és de menys de 1,5 m. 

 Línia per contorn d’illot infranquejable. Indicació dels límits d’una zona de 

calçada exclosa al trànsit i que té per objecte protegir una zona d’espera o 

proporcionar una transició suau per sortejar un obstacle o per realitzar una 

maniobra de convergència de carrils. Ha de mantenir la mateixa amplada que 

la línia del marge de la calçada (M-2.6). 

 Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de 

circulació. (Marca M-3.2). Línia contínua de 10 cm d’amplada separada 

aquesta distància de les traces discontínues també de 10 cm d’amplada, 3,5 m 

de longitud, separades 9 m. 
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Figura 11.4. Esquema de línies longitudinals contínues adossades a doscontínues 

 

3.3.2 Marques transversals 

Poden ser contínues o discontínues. 

 Línia de detenció (Marca M-4.1): Una línia contínua de 40cm d’amplada, 

disposada a tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit indica que cap 

vehicle deu franquejar-la, en compliment de la obligació imposada per: una 

senyal de detenció obligatòria, una marca vial de STOP, una senyal de 

prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc. 

 Línia de cediu el pas (Marca M-4.2): Línia blanca discontínua de 40 cm 

d’amplada, trams de 0,80 m separats 0,40 m. Una línia discontínua disposada 

a tota l’amplada d’un o varis carrils indica que, en circumstàncies anormals que 

redueixin la visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la quan hagin de cedir el 

pas en compliment de l’obligació imposada per un senyal de CEDIU EL PAS, 

per una fletxa verda de gir en un semàfor, o quan no hi hagi senyal de prioritat, 

per aplicació de les normes que regeixen aquesta. 

3.3.3 Fletxes 

 Fletxes de direcció o de selecció de carrils (Marques M-5.2): Les fletxes 

pintades en la calçada dividida per marques longitudinals signifiquen que tot 

conductor ha de seguir el sentit o un dels sentits indicats en el carril pel qual es 

troba circulant. Aquestes fletxes indiquen els moviments permesos o obligats 

als conductors que circulin per aquest carril en el pròxim nus. 

 Fletxa de retorn (Marca M-5.5): Es tracta d’una fletxa aproximadament en l’eix 

d’una calçada de doble sentit de circulació i apuntant cap a la dreta. Anuncia la 

proximitat d’una línia contínua que impliqui la prohibició de circular per la seva 

esquerra i, per tant, que tot conductor ha de circular amb el seu vehicle pel 

carril a la dreta de la fletxa. Per major seguretat, s’utilitzarà aquesta marca 

enlloc de les marques discontínues de preavís (descrites abans), ja que la 

fletxa emfatitza millor el sentit de circulació al qual es refereix. 
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Figura 11.5. Fletxa de retorn 

 Totes les fletxes abans descrites seran de color blanc.  

3.3.4 Inscripcions 

La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació complementària, 

recordant l’obligació de complir un senyal vertical o imposen per sí mateixes una 

determinada prescripció. A no ser que s’exceptui en els següents punts, la longitud de 

les inscripcions als trams amb velocitat màxima superior a 60 km/h (com és el cas 

d’aquest projecte) és de 4 m.  

Les classes d’inscripcions són: 

 De carril o zona reservada (M-6.2) 

 De direcció 

 Senyals horitzontals 

 De STOP (Marca M-6.4): Indica l’obligació del conductor de parar el seu 

vehicle abans d’una pròxima línia de detenció o, si aquesta no existeix, 

immediatament abans de la calçada a la que s’aproxima i cedir el pas als 

vehicles que puguin circular per aquesta calçada. Se situa abans de la línia de 

detenció, i si no existeix abans de la marca de marge de calçada a una 

distància compresa entre 2,5 i 25 m recomanant-se entre 5 i 10 m. 

 De CEDIU EL PAS (Marca M-6.5): Aquesta marca indica l’obligació de cedir el 

pas als vehicles que circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si 

és necessari abans de la línia de CEDIU EL PAS. Se situa aquesta marca 

abans de la línia de CEDIU EL PAS, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una 

distància entre 2,5 i 25 m, recomanant-se entre 5 i 10 m. La seva longitud és de 

3,6 metres. 

 De LIMITACIÓ DE VELOCITAT (Marca M-6.7): Indica que cap vehicle pot 

sobrepassar la velocitat expressada en km/h. La xifra podrà anar envoltada 

d’una el·lipse amb un eix major paral·lel al del carril. 
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3.3.5 Altres marques 

A continuació s’exposen altres marques utilitzades en el present projecte. 

 

-Zebrejat. (M-7.1 i M-7.2). Té la funció de incrementar la visibilitat de la zona de 

paviment exclosa a la circulació de vehicles i al mateix temps indicar per quina banda 

s’han de desviar els vehicles mitjançant la inclinació de les bandes que el conformen. 

4 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i panells d’orientació, 

localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 

4.1 Normativa 

El present apartat s’ha redactat seguint les indicacions i recomanacions establertes en 

els següents documents: 

 

 Pla director de senyalització d’orientació de Catalunya (juliol de 1999). 

 “Manual de senyalització interurbana d’orientació de Catalunya”, maqueta 2, de 

23 d’abril de 2005, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(DGC) de la Generalitat de Catalunya. 

 Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de 

codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya, publicat en el DOGC el 8 

d’octubre de 1999. 

 Reial Decret 1231/03, de 26 de setembre, pel que es modifica la nomenclatura i 

el catàleg de les autopistes i autovíes de la xarxa de carreteres de l’Estat. 

 Catàleg de Carreteres de Catalunya. 

 “Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.-I.C., Señalización vertical” publicada al 

gener de 2000. 

 “Reglamento general de circulación 

 “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de las Señales” 

publicat en març de 1992. 
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 “Señales Verticales  de  Circulación.  Tomo II. Catálogo y Significado de las 

Señales “ publicat al juny de 1992. 

 

La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). 

Malgrat això, la Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les 

circumstàncies locals ho aconsellin. 

 
En els plànols de detalls s’indiquen inscripcions, dimensions, colors, text i 

característiques. La senyalització vertical correspondrà a la de una carretera 

convencional amb vorals en la zona del tronc.  

4.2 Característiques dels elements de senyalització vertical 

A continuació, es detallen un seguit de característiques que hauran de complir els 

elements de senyalització vertical que s’instal·lin en la carretera projectada. 

3.2.1. Dimensions 

Les dimensions dels senyals seran les següents: 

 Senyal triangular tipus P: 135 cm de costat. 

 Senyal circular tipus R: 90 cm de diàmetre. 

 Senyal quadrat tipus S: 90 cm de costat. 

 Senyal octogonal tipus R: 90 cm entre costats oposats. 

 Senyal rectangular tipus S: 90 × 135 cm. 

La següent figura esquematitza la mida i forma de les figures abans esmentades 
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Figura 11.6. Mides de les senyaltizacions verticals 

3.2.2. Colors 

Els colors dels cartells fletxes i els cartells d’orientació, en el cas en que ens trobem de 

carretera convencional amb vorals, seran fons de blanc amb caràcters, orles i fletxes 

de color negre.  

3.2.3. Inscripcions i textos 

Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran 

formades per lletres de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la 

Instrucció 8.1-I.C. A la part posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data 

d’instal·lació i l’escut de la Generalitat de Catalunya. 

Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

3.2.4. Reflectància 

La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat” encara 

que aquests es trobin en zona il·luminada. 

4.3 Limitacions de velocitat 

Pel que fa referència a les limitacions de velocitat, s’han tingut en compte els radis 

mínims de la Norma 3.1.- I.C. aprovada a 27 de desembre de 1999 i el tipus de via 

considerat.  També s’ha considerat la distància de parada definides a la mateixa 

Instrucció 3.1.-I.C. 
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La velocitat de projecte és de  70 km/h, però es permet una velocitat màxima 

d’avançament de 90 Km/h. 

4.4 Els senyals 

La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). No 

obstant això, la Direcció d´Obra  podrà modificar la seva  orientació  o situació quan les 

circumstàncies locals així ho aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de 

senyalització es troben dibuixats cadascun dels senyals, així com la denominació 

corresponent al catàleg del “Ministerio de Fomento”.  

4.4.1 Dimensions 

Les dimensions dels senyals seran les establertes per la normativa vigent 8.1 IC 

"Señalización vertical", per a una carretera convencional amb vorals pavimentats, tal i 

com s’observa en la Figura 07. 2.  

 

 

 

Figura 07. 2. Dimensions dels senyals a utilitzar en el tronc principal. 

 

En camins s’utilitzarà la mida més petita mostrada en la Figura 07. 3. 
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Figura 07. 3. Dimensions dels senyals a utilitzar en els camins. 

4.5 Els plafons 

Els panells, estaran formats per planxes d’alumini, amb plaques o lameles segons 

l’amplada i superfície. Per ésser específics del Projecte, s’han definit als plànols de 

detalls on s´indiquen les inscripcions, colors, dimensions, símbols, i restants 

característiques. Els plafons rectangulars de pressenyalització així com els plafons 

fletxa seran els corresponents a una carretera convencional. Totes les senyalitzacions 

indiquen direccions a carreteres del mateix nivell. Per tant, disposaran del fons blanc, 

mentre que els caràcters, les orles i les fletxes seran de color negre (Figura 07. 4). 

 

 

Figura.07 4. Exemple de plafó de pressenyalització. 

 

A més a més els plafons rectangulars i plafons fletxa hauran de complir els següents 

requisits en quant a dimensions: 

 

- alçades de 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 o 700 mm  

- longituds de 700, 950, 1200, 1450, 1700, 1950, 2200, 2500, 3000 o 3500 mm. 

 

L’angle exterior de la punta dels cartells fletxa serà de 75º. 
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Les inscripcions s’efectuen amb les lletres d’ample normal en general i reduït en els 

casos en que la longitud de la llegenda així ho aconsella. L’alfabet utilitzat és el 

“CCRIGE” sobre fons blanc i el “CURSIU” usat en qualificatius de mencions i 

distàncies mètriques tant sobre fons blanc com blau. El color dels textos, orles, fons i 

pictogrames queda perfectament reflectit en els plànols de detall, així com la resta de 

dades necessàries per a la completa execució de tots els panells. 

4.6 Col·locació dels senyals i plafons 

4.6.1 Visibilitat 

La distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària per a què un 

conductor que circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el 

cartell, interpretar el missatge, decidir la maniobra i executar-la parcialment o 

totalment. 

4.6.1.1 Posició longitudinal 

Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 m abans de la secció 

on es trobi el perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situaran a la secció 

on comença la seva aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de 

recorregut de l’ordre d’un minut. 

Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos: 

 Presenyalització i destí: en enllaços, es col·locaran a 1 Km i a 500 m abans de 

la sortida, i un cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A interseccions, es 

col·locarà 150 m abans del “nas”.  

 Confirmació: Un cop superat un nus, es confirmarà l’itinerari, col·locant els 

cartells a 150 m des de la finalització del carril d’incorporació. Es procurarà que 

la distància entre cartells de confirmació sigui d’uns 5 km. 

 Cartells fletxa: al principi d’illots tipus “llàgrima” o encauçament (no divisòries) i, 

excepcionalment, al marge oposat a aquell pel que s’accedeix a la carretera. 

 Cartells de localització de poblat: se situaran al principi de la travessia.  

4.6.1.2 Posició transversal 

Els senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma i es duplicarà a l’esquerra el 

senyal R-305. Els senyals i els cartells situats als marges de la plataforma es situaran 
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de forma que la seva vora més pròxima estigui almenys a 2,5 m de la vora exterior de 

la calçada i a 0,5 m de la vora exterior del voral. 

4.6.1.3 Alçada 

En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) 

la diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera 

serà 1,5 m com a mínim. Els cartells fletxa en interseccions hauran de deixar lliure 

l’alçada inclosa entre 0,9 m i 1,2 m sobre la rasant de la carretera. 

4.6.1.4 Orientació 

En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) 

es giraran lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia 

que uneix la vora de la calçada davant d’ells. Els cartells fletxa s’orientaran 

perpendiculars a la visual del conductor a qui vagi destinat el missatge. 

5 ABALISAMENT 

A més de la senyalització  horitzontal i vertical s’inclou la definició dels  corresponents 

elements de abalisament.  

5.1 Captafars 

Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars 

5.1.1 Captafars reflectants 

S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el si de la banda 

metàl·lica de la barrera de seguretat. Es posaran en el primer suport del tram de 

barrera i a partir d’aquest distribuïts cada 8 m en situacions normals i cada 4 m en 

trams de protecció especial,  disposant també un a l´últim suport del tram. 

 

El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de 

manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o sobre la banda 



Projecte Constructiu Bàsic Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall C-14                                                     Annex 07. Senyalització i abalisament 

 

 

inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 

cm) d’alçada.  

5.1.2 Ulls de gat 

Els “ulls de gat” es col·locaran per reforçar l’abalissament de la carretera. Al tronc es 

col·locaran en les zones de convergència i divergència dels enllaços amb una 

equidistància de 4 metres. En rotondes es col·locaran en els illots cada 5 metres. 

 

Els “ulls de gat” seran unidireccionals o bidireccionals segons es tracti de calçades 

separades o úniques, respectivament. 

5.2 Fites quilomètriques 

S’han disposat fites quilomètriques, amb la numeració corresponent i el codi 

corresponent a la carretera (C-241d) de la xarxa comarcal de la Generalitat de 

Catalunya. Les fites emprades son les corresponents a carretera convencional (S-

572). 

6 BARRERES DE SEGURETAT 

6.1 Normativa 

Per la determinació dels trams en els que s’ha d’instal·lar barrera de seguretat i quin 

tipus col·locar, s’han seguit les recomanacions que estableix el “Ministerio de 

Fomento” en la publicació “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos” del 1996, segons l’Ordre Circular 321/95 T i P, i la “Nota de Servicio 1/95 

S.G.C.”, i la seva modificació amb l’Ordre Circular 6/01 de octubre de 2001, “para la 

modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de seguridad metálicas 

para su empleo en carreteras de calzada única”, on s’afegeix el suport tipus tubular per a 

barreres metàl·liques.  
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També l’actualització de l’any 2000 de les Recomendaciones on s’afegeixen noves 

fitxes al catàleg. Per últim  l’Ordre Circular 18/04 “ sobre criterios de empleo de 

sistemas para protección de motocicistas”  

6.2 Criteris adoptats 

La metodologia utilitzada respon a l’ordre lògic d’establir en primer lloc el nivell de 

perillositat dels diferents trams, per poder establir on sigui necessari barrera de 

seguretat i quin tipus correspon col·locar. 

 

La Taula  2 de l’Ordre Circular fixa la distancia mínima des de l’extrem de la calçada a un 

obstacle o zona perillosa per sota de la qual es justifica disposar barrera de seguretat.  

Amb la inclinació dels marges que s’ha disposat (3:2), aquesta distancia és de 8 m per 

accident tipus normal en recta, de 14 m per accident tipus normal en costats exteriors de 

corbes de radi inferior a 1500, de 12 m per accident greu o molt greu en recta, i de 16 m 

per accident greu o molt greu en costats exteriors de corbes de radi inferior a 1500. 

 

La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un 

vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus 

ocupants com per la resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes 

situats en les proximitats. 

 
En el present projecte, els tipus d’accidents que es poden produir son: 

 

- Accidents molt greus: No se’n poden produir. 

- Accidents greus: Caigudes a rius i canals amb corrents impetuoses o amb 

més d’un metre de profunditat. El nivell de contenció ha de ser el “M”. 

- Accidents normals: Xocs amb obstacles de més de 15 cm de diàmetre. 

Terraplens amb desnivells superiors a 3 m. Xoc amb cartells de senyalització. 

El nivell de contenció ha de ser el “L”. 

6.3 Barreres de seguretat 
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En funció de les característiques de la via i els tipus d’accidents més comuns que cal 

esperar, s’ha decidit utilitzar el tipus de barrera BMSNA4/120b. Aquest tipus de 

barreres són les indicades per vies d’una sola calçada per tal de prevenir accidents 

normals amb suports tubulars instal·lats cada 4 m (Figura.07.5). Paral·lelament, en els 

revolts de radis inferiors a 400 m, s’instal·larà en la part exterior del revolt un sistema 

de protecció per motociclistes BMSNA2/120b (Figura.07.6). 

 

Les barreres de seguretat s’iniciaran 100 m a l’obstacle al qual protegeixin, quan 

aquest es trobi a menys de 2 m de la calçada. 

 

En el cas d’objectes puntuals, la longitud mínima de barrera amb anterioritat i 

posterioritat a l’objecte a protegir serà de 48 m. 

 

Els extrems de la barrera de seguretat no constituiran un perill pels vehicles que topin 

contra ells; en cas contrari es protegiran com si es tractés d’un obstacle aïllat. 

 

En la  barrera metàl·lica en els extrems enfrontats al trànsit es recomana escollir entre 

les disposicions següents: 

 

a) L’encastament de l’extrem de la barrera al talús del desmunt. Aquesta disposició és la 

més recomanable, i es combina amb el tram en angle a que es refereix la taula 4 de 

la O.C.  

 

b) L’abatiment fins el terreny dels 12 m extrems de barrera. Les tres tanques 

extremes tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran 

separador i d’aquests, els dos més baixos aniran provistos d’una xapa soldada que 

augmenti la seva resistència al fregament per la superfície del terreny. Aquests 

suports provistos de xapa soldada, romandran completament enterrats. 
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Figura.07.5. Barrera de seguretat escollida. 

 

Figura.07.6. Barrera de seguretat escollida amb protecció per motociclistes. 

6.4 Prètils 

Per als dos viaductes, s’han previst prètils mixtes de formigó amb baranes metàl·liques 

del tipus PXP J6/1-14c. (Figura.07.7). 
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Figura.07.7. Detall del tipus de prètil a utilitzar. 
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APÈNDIX 1. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
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APÈNDIX 2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
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 ANNEX 08 

 ESTUDI DE TRÀNSIT 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és el d’estimar el nombre de vehicles pesats i a la fi la 

categoria de trànsit de vehicles pesats que la carretera projectada suportarà a l’any de 

posada en servei. L’obtenció d’aquest paràmetre permetrà dimensionar el tipus de 

ferm del que haurà de disposar la carretera objecte d’estudi i calcular els nivells de 

servei de la mateixa per tal d’assegurar-ne la seva funcionalitat. 

2 ESTIMACIÓ DEL TRÀNSIT 

2.1 Situació actual i dades de partida 

Per avaluar el trànsit que circularà per la variant de Belltall objecte d’aquest estudi, 

s’han utilitzat les dades recollides a la publicació Pla d’Aforaments 2007 de la Direcció 

General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l’estació 

d’aforament al PK 53,46 de Solivella, a la mateixa C-14. La dada de trànsit que 

s’ajusta al tram projectat al nostre estudi Informatiu té una IMD = 2520 veh/dia i V.P. = 

16,71 % (dada de l’any 2007). 

2.2 Estudi de capacitat 

Per tal de determinar els nivells de servei que es produeixen al tram de la variant de 

Pira en estudi durant el període de vida útil (2012-2032), corresponent a 20 anys 

després de l’execució del projecte, s’han adoptat les següents consideracions: 

 

- Es considera un creixement anual del trànsit del 4 % els deu primers anys i a 

partir d’aquí un creixement anual del 2%. 

- Per la intensitat horària de projecte (IHP) prenem l’hora 100 que la tenim com 

a dada de l’estació d’aforament, i que resulta de 143 veh/hora (compresa entre 

la hora 30 i la hora 150 que indica la normativa). 

- La distribució per calçades es considera de 50/50 tal i com es detecta de les 

mateixes dades de l’aforament tant pel trànsit de lleugers com pel trànsit de 

pesats. 

 



Projecte Constructiu Bàsic Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14                                                                           Annex 08. Estudi de trànsit 

 

4 

 

De l’anàlisi de les dades de l’estació d’aforament consultada referent a la intensitat 

horària de projecte, considerada en el nostre cas com a hora 100, tenim: 

 

IHP (hora 100) = 143veh (dada de l’any 2007) 

 

No obstant, es considera convenient preveure, de totes maneres, un petit increment 

del 1,5 % anual per aquest factor. Per tant: 

 

IHP (hora 100 al 2012) = 260 veh · (1,015)5 = 154 veh 

 

Per altra banda les dades de trànsit diari previstes per l’any 2012 d’execució del 

projecte de la variant són les següents: 

 

- Estació d’aforament PK 53,46 

- IMD (2007 )= 2520 veh/dia 

- Taxa creixement = 4% 

- IMD (2012) = 2520 x (1,04)5
 = 3066 veh/dia 

- IMD (pesants 2012) = 512 veh p/dia 

- % repartiment carrils = 50% 

- Vehicles pesants per dia i carril de projecte (Any 2012 posada en servei) = 256 

 

La norma 3.1-IC indica que per una carretera de calçada única convencional de Vp = 

70 Km/h, el nivell de servei per l’hora de projecte de l’any horitzó (any 2031) ha de ser 

el nivell D o millor. 

 

A continuació es desenvolupa el càlcul de la capacitat i nivells de servei utilitzant les 

fórmules i coeficients que figuren en el Highway Capacity Manual, Edició 1995. Segons 

aquesta publicació el nivell de servei de la nostra variant està condicionat per la rampa 

que tenim del amb un 7,00%, resultant aquest el segment més crític de cara al nivell 

de servei dins tota la variant. En aquest cas, la intensitat de servei per a una 

determinada velocitat mitja específica ve donada per l’expressió de rampes especials: 

 

ISi = 2800 x (I/C)i x fa x fvp x fr x fL 

 

 

On : 
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- ISi: Intensitat de servei per al nivell “i” (des d’A fins a E). 

 

- (I/C)i: Relació intensitat/capacitat ideal per al nivell de servei “i” 

 

- fa: Factor d’ajustament per l’efecte d’amplada de carrils i vorals. Amb carrils de 

3,50 m, vorals de 1,50 m resulta fa = 0.97. 

 

- fvp: Factor d’ajustament per l’efecte dels vehicles pesats. Amb un percentatge 

del 16,71 % de vehicles pesants i una rampa de 900 m amb una inclinació de 

7%, considerant una velocitat mitja de pujada de 64 Km/h (corresponent al 

nivell D), resulta fvp= 0,599 

 

- fr: Factor d’ajust per repartiment de la circulació per sentits. Al nostre cas de 

50/50 el seu valor és 1. 

 

- fL: Factor d’ajust de l’efecte de la rampa sobre els vehicles lleugers. Al nostre 

cas resulta fL= 0,9837 

 

De l’estudi de visibilitat d’avançament realitzat al present projecte s’ha deduït que 

disposem d’un 100% de possibilitat d’avançament al llarg de la rampa que estem 

analitzant. 

 

La relació intensitat/capacitat (I/C) per als diferents nivells de servei i per la rampa que 

s’analitza amb 100% del tram amb possibilitat d’avançament resulta: 

 

nivell A: I/C = 0.15 

nivell B: I/C = 0.26 

nivell C: I/C = 0.42 

nivell D: I/C = 0.62 

nivell E: I/C = 0.97 

 

Així doncs, aplicant la fórmula anterior, les intensitats per als nivells de servei resulten 

les següents per tota la calçada: 
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Nivell de 
servei 

I/C 
Isi (suma dels dos 

carrils) veh/h 

A 0,15 240.05 

B 0,26 416.10 

C 0,42 672.15 

D 0,62 992.2 

E 0.97 1552.35 

Taula A08. 1. Nivell  de servei 

Amb les següents dades: 

Fr= 1 

Fa= 0,97 

Fvp= 0,599 

FL= 0,9837 

 

3 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ FUTURA 

Suposant un creixement anual del 4% de la IMD durant els primers 10 anys i a partir 

d’aquí un creixement del 2%. I un creixement del 1,15% per a la IH100. 

 

Les dades de partida per a fer els càlculs de la IMD per a l’any 2012 (any de projecte), 

són les següents: 

 

IMD = 3066 veh/dia 

% vehicles pesants = 16,71% (dada de l’any 2007) 

 

En la següent taula es presenten les intensitat horàries de projecte (intensitats 

produïdes durant el període de vida útil de la carretera): 
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Any de 
projecte Any IMD carril 

IMDp 
carril 

IH100 
calçada 

1 2012 1533 256 154 

2 2013 1594 266 156 

3 2014 1658 276 158 

4 2015 1724 287 160 

5 2016 1793 298 162 

6 2017 1865 309 164 

7 2018 1940 321 166 

8 2019 2018 333 168 

9 2020 2099 346 171 

10 2021 2183 359 174 

11 2022 2227 366 177 

12 2023 2272 373 180 

13 2024 2317 380 183 

14 2025 2363 387 186 

15 2026 2410 394 189 

16 2027 2458 401 192 

17 2028 2507 409 195 

18 2029 2557 417 198 

19 2030 2608 425 201 

20 2031 2660 433 204 

21 2032 2713 441 207 

22 2033 2767 449 210 

23 2034 2822 457 213 

24 2035 2878 466 216 

25 2036 2936 475 219 

26 2037 2995 484 222 

27 2038 3055 493 225 

28 2039 3116 502 228 

29 2040 3178 512 231 

30 2041 3242 522 234 

Taula A08. 2. Intensitats horàries 

3.1 Categoria de trànsit prevista 

De la comparació de les intensitats per a cada nivell de servei amb les relacionades en 

aquest quadre s’arriba a que l’any horitzó (any 2032) es disposa de nivell de servei A, 

acomplint sobradament allò especificat a la norma de traçat 3.1-IC. De fet aquest nivell 

de servei A continua produint-se anys després de l’any horitzó. 
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Per tant, segons la “Norma 6.1-IC Secciones de firmes de la Instrucción de Carreteras” 

aprovada el 28 de Novembre de 2003 i a partir de la IMDp prevista pel carril de projecte 

per l’any de posada en servei (2012), es considera una categoria de trànsit T2 (200-

799 vehicles pesats / dia). 
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APÈNDIX 1. AFORAMENTS 
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