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1 ANTECEDENTS 
S’ha previst millorar la xarxa de camins afectats per l’incendi ocorregut a Horta de Sant Joan el 

2009, com a projecte d’urgència per solucionar les conseqüències negatives que aquest va 

causar a la xarxa de camins existents. Aquestes conseqüències van venir donades no solament 

per la pròpia afectació del foc que va causar la desforestació de tota la zona sinó també per 

l’increment de vehicles pesats durant les tasques dels bombers.  

Per aquests motius es fa necessari la realització d’un projecte que plantegi tant la renovació 

del ferm existent així com el drenatge dels  camins que per causa de la desforestació ja no 

poden assumir per ells mateixos.  

2 OBJECTE DEL PROJECTE 
El present projecte “Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d’Horta de 

Sant Joan” té per objecte la definició de les obres necessàries per tal de rehabilitar un dels 

principals camins rurals afectats per l’incendi ocorregut en els termes municipals d’ Horta de 

Sant Joan i Prat del Compte l’estiu del 2009.  

Aquest camí es troba en l’interior dels Ports de Tortosa en el municipi d’Horta de Sant Joan, 

situada a la comarca de la Terra Alta, província de Tarragona.  

L’objecte del projecte és rehabilitar aquest camí que dona accés a varies masies i al riu 

Canaletes en el qual si realitza barranquisme durant la temporada. Per a la rehabilitació 

d’aquest són necessàries dues tasques bàsiques: la renovació del ferm existent i l’execució de 

la xarxa de drenatge necessària. Donades aquestes necessitats s’aprofita per dur a terme la 

homogeneïtzació de l’amplada del camí a 4 metres, excepte en aquells trams en el qual 

aquesta representi expropiacions dels terrenys propers.  

3 SITUACIÓ ACTUAL 

3.1 EMPLAÇAMENT 
Aquest camí es troba en l’interior dels Ports de Tortosa en el municipi d’Horta de Sant Joan, 

situada a la comarca de la Terra Alta, província de Tarragona.  

Aquest és un dels camins principals i a la vegada més important de la xarxa de camins rurals 

que es va veure afectada per l’incendi, donat que aquest dona accés a la majoria de masies, 
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que a la vegada no són molt nombroses tampoc i també dona accés al riu Canaletes, en el qual 

si realitza barranquisme durant la temporada d’aquesta activitat. 

A continuació es presenta l’emplaçament del tram objecte del projecte. En el document núm.2 

Plànols es presenta de forma més detallada aquesta informació. 

 
Figura 1: Emplaçament 

La titularitat d’aquesta camins és del municipi d’Horta de Sant Joan, està classificat com a camí 

rural. És un camí rural de calçada única de doble sentit discorrent sobre un terreny abrupte 

amb pendents molt elevades. 

S’accedeix al camí des de la carretera que uneix Horta de Sant Joan amb els Reguers o la que 

uneix Horta de Sant Joan amb Prat de Compte, T-333 i T-330, respectivament. 

3.2 ESTAT ACTUAL DEL CAMÍ 
En general els camins a analitzar es troben en molt mal estat. La estructura existent de la xarxa 

de camins rurals no disposa de sistemes de drenatge en profunditat i només en alguns punt 

s’aprecia la formació de cunetes. Per aquest motiu juntament amb la crescuda de caudal, 

deguda a la desforestació existent, que han de drenar els camins i la gran explotació que es va 

fer d’aquests són els motius del mal estat vigent en els camins. 

Els camins, en el seu estat previ a l’incendi, eren capaços de desaiguar l’aigua d’escorrentia 

que queia directament sobre ell i excepte en els punts en els que aquesta era conduïda per 

cunetes fins punts de desguàs per damunt de la pròpia capa de trànsit, sense risc, s’entén que 

es fiava el drenatge a la pròpia capacitat d’absorció de la massa boscosa o al desguàs 
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d’escorrentia per l’orografia del terreny orientada en la seva majoria a la formació de rieres 

que desemboquen en el riu Canaleta. 

Si ve l’orografia del terreny no ha canviat, l’estat del mantell vegetal present abans de l’incendi 

ha quedat totalment mal condicionat o destruït. Aquest fet provoca que el transit de l’aigua de 

la pluja per la zona afectada hagi canviat substancialment. El tipus de sols observats en la zona 

consisteix principalment en argiles o margues amb algunes zones de lutites o calcàries. 

Bàsicament són sòls tous, erosionables i molt impermeables que en las condicions actuals 

permeten molt poca infiltració de l’aigua de la pluja i permeten fàcilment tant l’erosió i 

l’arrossegament de materials per l’aigua com el transit de la mateixa en superfícies a velocitats 

importants. Aquest fet provoca l’arribada de cabals importants, amb arrossegament de 

materials solts procedents de l’erosió dels dols, que no es donaven anteriorment, a la capa de 

rodament dels camins, en molts més punts que en ens que aquest fet es produïa i el 

deteriorament de talussos .  

Figura 1.1: Projecció de roques i bolos des de la coronació de talussos deteriorats 

La circulació de majors cabals d’aigua de pluja sobre la capa de trànsit del camí, no prevista en 

la seva construcció original, provoca que s’esgoti la capacitat de desguàs del propi camí com 

desguàs en si mateix. Físicament això provoca que aquesta s’erosioni deteriorant 

progressivament el ferm del camí. Així mateix, les cunetes existents es saturen de materials 

arrastrats o bé del col·lapse dels talussos que limiten els camins. 
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Figura 1.2: rebliments de cunetes 

De nou el fet que hi hagi majors cabals dificulta el drenatge i provoca progressius danys en 

l’estructura del ferm que es veu obligat a suportar cabals d’aigua circulant per la superfície del 

mateix que no estaven previstos.  

 

Figura 1.3: Efectes de l’escorrentia superficial no drenada sobre el ferm actual 

Encara que no han pogut observar-se directament excepte en alguns punts aïllats, amb 

seguretat han de donar-se en alguns punts rabeigs de gran duració durant les pluges que 
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estoven el ferm i destrueixen la seva estructura originalment compactada de manera que el 

posterior o simultani trànsit de vehicles provoca deformacions plàstiques permanents que 

poden fer progressivament  intransitables el ferm. També en algunes zones dels traçats s’han 

observat arbres caiguts o en risc de precipitar-se sobre els camins. Aquestes restes de 

vegetació cremada no suposa directament un risc estructural per el camí en si sinó més bé un 

risc del trànsit de vehicles o persones i deuen ser retirats en la seva totalitat.  

4 CONDICIONANTS I INTERRELACIONS 
Així doncs, els condicionants que s’han tingut en compte per a la redacció d’aquest projecte 

són els que es deriven dels objectius que es presenten a continuació: 

I. Renovació de la capa de trànsit. 

II. Homogeneïtzació de l’amplada de la secció de la plataforma existent en els punts en 

els que aquest no suposi exigència d’expropiacions. 

III. Execució de sistema de drenatge longitudinal i transversal. 

Assolint aquests objectius sense modificar el traçat existent, donat que aquest ha estat 

realitzat de forma natural amb el pas dels anys. Només es modifica aquest traçat en alçat mai 

sobrepassant 1 metre de variació en cap punt poden salvar alguns dels punts baixos que 

limiten el drenatge. 

5 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
En l’Annex núm. 6 Anàlisi d’alternatives es troben detallades les alternatives plantejades en 

començar el plantejament de la redacció del projecte. 

Es plantegen 4 alternatives a banda de l’alternativa 0. Dos on varien el tipus de drenatge i dues 

en les quals varia el tipus de ferm. Decidint el projecte resultant desprès d’un estudi econòmic, 

multicriteri i de sensibilitat. 

Les alternatives plantejades són: 

- Alternativa 0: 

o mantenir la situació actual 

- Alternativa 1:  

o El ferm es renovaria mitjançant un ferm flexible i un ferm rígid depenent de si 

la pendent longitudinal del camí és inferior o superior al 10%, respectivament. 

o L’execució del drenatge longitudinal seria executat mitjançant cunetes de 

formigó. 
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- Alternativa 2: 

o El ferm es renovaria mitjançant un ferm flexible i un ferm rígid depenent de si 

la pendent longitudinal del camí és inferior o superior al 10%, respectivament. 

o L’execució del drenatge longitudinal seria executat mitjançant cunetes 

vegetals. 

- Alternativa 3:  

o El ferm es renovaria mitjançant un ferm flexible, independentment de les 

pendents longitudinals existents. 

o L’execució del drenatge longitudinal seria executat mitjançant cunetes de 

formigó. 

- Alternativa 4:  

o El ferm es renovaria mitjançant un ferm flexible, independentment de les 

pendents longitudinals existents. 

o L’execució del drenatge longitudinal seria executat mitjançant cunetes 

vegetals. 

Un cop realitzat l’estudi multicriteri amb les alternatives plantejades anteriorment, trobem 

com a solució òptima l’alternativa 1, la qual és objecte del present projecte. 

Ien l’anàlisi de sensibilitat ratifiquem que aquesta és la millor opció a portar a terme. 

6 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

6.1 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 

Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000, 1:10.000 i 1:5.000 facilitats per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Una descripció més detallada de la cartografia utilitzada es recull a l’Annex núm. 3 Cartografia i 

Topografia. 

6.2 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
A falta dels mitjans necessaris per a dur a terme un estudi geològic-geotècnic detallat, amb 

cates, sondeigs i assaigs de laboratori, per tal de caracteritzar el comportament geomecànic 

del fons de la plataforma i de fonaments d’estructures, així com l’aprofitament del material 

producte de les excavacions, a l’Annex núm. 4 Geologia i Geotècnia es presenta un estudi i 
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anàlisi detallat del context geològic i geotècnic dels diferents materials interceptats per la traça 

del camí realitzat a partir de la informació consultada i visites de camp realitzades. 

De les conclusions referents a les característiques del terreny l’esplanació és classificada com a 

sòl tolerable, el ferm existent és portat a abocador degut el seu mal estat i el terreny 

procedent del desmunt és aprofitat com a terraplè. No s’utilitza terraplè de préstec donat que 

la quantitat necessària és molt inferior a la quantitat extreta en el desmunt. 

També s’arriba a la conclusió que la estabilitat dels desmunts i dels terraplens està assegurada 

amb pendent 1(H):1(V), donat les baixes altures dels nous terraplens i desmunts i que dels 

existents amb la pendent establerta se’ls i rebaixa la pendent existent, assegurant així que no 

es donin expropiacions, per tant, realitzant  així el mínim impacte ambiental possible. Donat 

que aquest últim punt ha sigut un dels més comprovats en la realització del projecte donat la 

ubicació del mateix en l’interior del Parc Natural dels Ports de Tortosa.  

L’Annex núm. 8 Moviment de terres es presenta també una relació de les diferents canteres o 

zones de préstec propers a la zona de projecte que poden ser susceptibles de ser utilitzats per 

a la realització de l’obra. 

6.3 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
L’Annex núm. 2 Planejament urbanístic, es dedica a exposar la informació recopilada referent 

al planejament vigent a la zona de projecte tenint en compte que les obres projectades es 

desenvolupen en  la seva totalitat al municipi d’Horta de Sant Joan que pertany al terme 

municipal del mateix nom.  

En l’annex es troba explicat el planejament urbanístic de tot el terme municipal d’Horta de 

Sant Joan, però com a planejament urbanístic de les immediacions del camí podem dir que és 

un espai rural en el qual si ubiquen conreus de secà com la olivera i si realitza barranquisme en 

el riu Canaletes. 

Per aquests motius, desprès de la execució del present projecte aquestes activitats es veuran 

millorades donat que es facilitarà l’accés a aquests un cop el camí tingui el ferm millora’t i la 

xarxa de drenatge sigui capaç de suportar l’increment de caudal. 

6.4 TRAÇAT 
Els elements del traçat no segueixen cap normativa donat que en aquest no es preveu la 

modificació d’aquest i per tant, es respecta el traçat existent sense consulta de normativa.  
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A continuació s’exposen els diferents paràmetres existents després de l’execució de les obres 

ja que aquest es veu lleugerament modificat en planta degut a la uniformitat de l’amplada del 

camí i de la nova existència de cunetes. 

• Tipus de xarxa: local 

• Tipus de via: camí rural d’un sol carril 

• Tipus de terreny: abrupte 

• Velocitat de projecte: 30 Km/h 

• Secció tipus: calçada única de 4 metres d’amplada 

• IMD: < 108 veh/dia 

A l’Annex núm. 7 Traçat s’hi recullen amb més detall les característiques del traçat. 

6.5 SECCIONS TIPUS 
Les característiques de traçat de les seccions transversals o seccions tipus emprades en aquest 

Projecte Constructiu s’especifiquen a l’Annex núm. 7 Traçat. 

D’acord amb els paràmetres citats anteriorment, la secció tipus de la plataforma és una 

calçada d’amplada de 4 metres de doble sentit. 

A continuació, i d’acord amb l’anteriorment esmentat, s’especifiquen els diferents valors 

característics de la secció transversal del tronc principal de la variant. 

• Calçada única d’un carril i doble sentit de circulació. 

• Amplada de carril (IMD<108) = 4 metres. 

• En quant al peralts, se segueixen els criteris de disseny especificats a la Instrucción de 

Carreteres. Norma 3.1-IC. en la mesura de lo possible. 

• Pel que fa als talussos, tant en desmunt com en terraplè, s’han definit d’acord a una 

relació horitzontal/vertical de valor 1/1 

• S’ha col·locat terra vegetal amb un gruix de 30 cm. 

6.6 MOVIMENT DE TERRES 

6.6.1 Introducció 
L’Annex núm.8 Moviment de Terres conté un estudi del moviment de terres que es produeix al 

llarg de tota l’obra: formació d’esplanada, mètodes constructius, talussos adoptats, 

consideració de la terra vegetal, necessitats de préstecs i compensació de terres. 
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Les conclusions a les quals s’arriba en aquest annex pel que fa a material provinent de 

l’excavació i al seu ús en la construcció de terraplens es deriven de l’Estudi efectuat en l’Annex 

núm.4 Geologia i Geotècnia. 

6.6.2 Compensació de terres 
Els valors que caracteritzen el moviment de terres es troben resumits en les següents taules 

resum: 

 
Taula 1: Resum moviment de terres 

6.6.3 Formació de l’esplanada 
Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra d’acord amb els materials 

detectats seran els convencionals de forma individual o combinada: maquinària de potència 

mitja com retroexcavadora o ripper; sistemes d’excavació més potents com el martell picador 

o fins i tot voladures en el substrat rocós més dur. 

Donat que el volum de terres que s’extreu dels desmunts és petit en la seva majoria és molt 

difícil separar el reblert i terres vegetals de lo que podem considerar terra aprofitable per als 

terraplens. A aquest motiu se li uneix com hem apuntat anteriorment la inexistència de cates 

per verificar que aquest terreny és totalment bo. Aquests dos motius ens guien a portar portar 

totes les terres a l’abocador i utilitzar terres de préstec per a la realització dels desmunts així 

com en algun punt puntual en el que necessitem augmentar l’explanada existent. 

D’aquesta forma, el terraplè s’executarà en la seva totalitat amb material de préstec. 

6.6.4 Talussos 
La secció tipus del terraplè i desmunt és un talús 1(H):1(V) al llarg de tota la traça del camí. 

L’elecció d’aquest és deguda a la conclusió que s’arriba en l’estudi de geologia i geotècnia, així 

com als pròpies estudis de camp. 

La conclusió és que la estabilitat dels desmunts i dels terraplens està assegurada amb pendent 

1(H):1(V), donat les baixes altures dels nous terraplens i desmunts i que dels existents amb la 

pendent establerta se’ls i rebaixa la pendent existent, assegurant així que no es donin 

expropiacions, per tant, realitzant  així el mínim impacte ambiental possible. Donat que aquest 

últim punt ha sigut un dels més comprovats en la realització del projecte donat la ubicació del 

mateix en l’interior del Parc Natural dels Ports de Tortosa.  

MOVIMENT DE TERRES TAULA-RESUM

Esbrossada (m
2
) 12.689

Desmunt total (m
3
) 7.217

Terraplè (m
3
) 146,3
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6.7 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
A l’Annex núm. 5 Climatologia, hidrologia i drenatge s’exposen les dades i càlculs 

corresponents a al hidrologia del Projecte i es justifiquen i dimensionen les obres previstes per 

a garantir un adequat drenatge longitudinal i transversal. 

Referent al drenatge, s'ha procedit a la localització, predimensionament i càlcul de les distintes 

obres de drenatge transversal, prèvia identificació i amidament de l'àrea de les diferents 

conques vessants interceptades pel traçat del camí. 

A continuació es mostren les característiques més rellevants de les obres de drenatge 

projectades. Aquestes poden ser consultades amb més detall a l’Annex núm. 5 Climatologia, 

hidrologia i drenatge. 

 
Taula 2: Tipologia de ODT 

Pel que fa al drenatge longitudinal, es plantegen dos tipus de cunetes segons la necessitat de 

capacitat necessària en els diferents trams de camí. La denominada cuneta tipus 1, és una 

cuneta trapezoïdal d’ample superior de 50 cm, ample inferior de 30 cm i altura de 50 cm. La 

denominada cuneta tipus 2, és una cuneta trapezoïdal d’ample superior de 50 cm, ample 

inferior de 30 cm i altura de 30 cm. 

Com s’aprecia la cuneta tipus 1 té unes pendents de les parets molt elevades però s’ha cregut 

convenient la seva utilització ja que per assumir els caudals més elevats serien necessàries 

cunetes molt amples per a reduir les pendents de les parets i això implicaria la realització 

d’expropiacions i per tant un major impacte ambiental. Per tant, s’ha cregut convenient com 

hem dit les cunetes amb pendents de les parets laterals elevades. 

i Q

[%] [m3/s]

ODT1 0+00,00* circular Ø600 mm 2,00 0,685

ODL 0+00,00* circular Ø600 mm 1,00 0,509

ODT2 2+16,49 circular Ø600 mm 0,50 0,342

ODT3 9+18,01 circular Ø400 mm 12,10 0,674

ODT4 12+22,05 circular Ø400 mm 9,70 0,603

ODT5 14+92,04* circular Ø400 mm 10,00 0,613

ODT6 16+92,13 circular Ø400 mm 14,20 0,732

ODT7 19+48,94 circular Ø600 mm 4,80 1,233

ODT8 25+36,33 circular Ø400 mm 4,50 0,410

ODT9 27+95,45* circular Ø400 mm 10,00 0,611

ODT10 29+74,66 circular Ø400 mm 2,00 0,270

ODT11 33+64,73 circular Ø600 mm 0,50 0,442

ODT12 39+88,41 circular Ø1000 mm 2,75 3,656

Obra PK Tipologia
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I se salven amb passacunetes les interrupcions de les cunetes per els camins adjacents, tots els 

passacunetes són tubs de formigó de radi de 300 mm, que enllacen molt bé amb les cunetes 

existents i ens donen la capacitat necessària per al caudal existent en cada punt d’existència 

dels passacunetes. 

6.8 ESTUDI DE TRÀNSIT 
S’ha estimat el trànsit del camí, a partir del trànsit estimat en el 2012 de les dues carreteres 

més pròximes al camí. Aquestes carreteres són la T334 i T330. 

L’estudi triennal realitzat per l’EuroRAP, amb dades del SCT, ens aporta la informació sobre les 

dades de trànsit de l’actual carretera T-334. Les dades obtingudes són de l’any 2010: 

IMD2010= 956 veh/d 

%VP= 16,0%  

Al 2001 es va dur a terme l’estudi de traçat i  condicionament de la carretera T-330 a Prat de 

Compte, amb les següents dades: 

IMD2010= 900 veh/d 

%VP= 10,3%  

Es preveu un creixement anual del 3% en la IMD fins l’any de posada en funcionament de 

l’obra i no es preveu que factor aliè que alteri de forma significativa el percentatge de vehicles 

pesats.  

Amb les dades anterior es fa una primera estimació de trànsit per l’any d’entrada en servei de 

l’obra, 2012. 

IMD2012 = (1.03)
(2012-X)

·IMDx 

 
Taula 3: Estimació trànsit any 2012 

Amb l’ajut de les dades anteriors podem estimar el flux del camí en estudi, ja que el volum de 

trànsit serà aproximadament la meitat de la resta de les dos vies principals. 

La situació de disseny més crítica serà la següent: 

Via d'estudi IMD2012 %vp vp

T334 1014 16 162

T330 1230 10,3 127
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Taula 10.1: Estimació trànsit any 2012 camí d’actuació. 

Podem trobar-ho amb més detall en l’Annex 10. Ferms i paviments. 

6.9 FERMS I PAVIMENTS 
A l’Annex núm. 10 Ferms i Paviments es determina detalladament la secció estructural de ferm 

a disposar en el camí a partir de la categoria d’esplanada i de trànsit. 

El dimensionament del ferm s’ha realitzat d’acord amb la Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C. 

Secciones de Firme editada pel Ministeri de Foment en la seva edició d’abril del 1.990, d’acord 

amb la recent Orden Circular 10/2002 sobre “Secciones de firme y capas estructurales de 

firmes” i d’acord amb la Ordre Circular 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón”. 

Segons les dades obtingudes de la investigació geològica i geotècnia, i de les conclusions de 

l’estudi geotècnic (Annex núm. 4), els materials dels terrenys que trobem al llarg de la traça de 

la variant corresponen a sols tolerables. Per tant, podem asegurar que la esplanada existent té 

una categoría E-3. 

D’acord amb l’estudi de trànsit realitzat, s’ha considerat un trànsit pesat de categoría T42. 

S’han adoptat dos tipus de seccions una de ferm rígid i l’altre de ferm flexible segons si la 

pendent longitudinal del camí es superior al 10% o inferior, respectivament.  

La secció de ferm flexible és la denominada amb el número 4231. Aquesta està composada per 

5cm de grava emulsió sellada amb tractament superficial sobre un llit de  20 cm de tot-ú 

artificial. 

- Capa de trànsit: 5 cm de doble tractament superficial formada per una primera capa 

de grava 10/20 i una segona capa de grava porfídica 5/10, aquestes estaran  lligades 

amb emulsió aniònica ràpida tipus EAR-1 amb dotació de  7l/m2. S’haurà d’assegurar 

que l’àrid quedi cobert 2/3 parts amb reg bituminós, per evitar despreniments i 

poliment de la capa. 

- Base granular: 20 cm de material granular tot-ú artificial ZA-25. 

La secció de ferm rígid és la denominada amb el número 4234. Aquesta està composta per 

18cm de formigó en massa. 

Via estudi IMD2012 %vp vp

Camí actuació 108 16 17
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- Capa de ferm: 18 cm de HM-15/B/20/IIa amb juntes  transversals cada 4m de 2 cm 

d’amplada i 2 cm de profunditat, per tal d’evitar els efectes de curat del formigó. I 

juntes longitudinals degut a que el procés constructiu ens obliga a realitzar el ferm 

rígid en dos trams de dos metres cadascun. 

6.10 SENYALITZACIÓ 
A l’Annex núm. 14 Senyalització es recull la justificació i descripció de la senyalització 

provisional prevista, donat que en aquest projecte no hi ha existència de senyalització 

definitiva, mentre que al Document núm. 2 Plànols es recullen els plànols de detall d’aquestes. 

La senyalització provisional prevista està formada per senyalització vertical, i abalisament, que es 

componen de compren: panells reflectants TB-1, TB-2, TB-5 i separadors de tràfic amb la seva 

corresponent cascada lluminosa adossada a la part superior adjacent al trànsit, senyals verticals 

mòbils. 

En moments puntuals de l’obra on es tingui de prohibir el tràfic rodat a tota persona aliena a 

l’obra, s’haurà de tancar per complert l’accés a l’obra i senyalitzar-ho de forma clara i concisa 

amb cascades lluminoses, abalisament, senyals de prohibició d’accés i d’advertència de la 

mateixa i ballat perimetral de protecció.  

6.11 MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
A l’Annex núm. 11 Estudi d’Impacte Ambiental es presenta una descripció extensa del medi així 

com dels efectes negatius de l’execució de les obres. 

Tanmateix, es fa una valoració de les mesures correctores d’impacte ambiental considerades 

en el projecte. Concretament es refereixen als aspectes següents: 

- Ocupació del terreny 

- Soroll i contaminació atmosfèrica 

- Alteracions als cursos d’aigua 

- Afeccions al sòls, l’erosió 

- Revegetació 

- Risc d’incendis 

- Flora 

- Fauna 

- Patrimoni històric-cultural 

- Socials i econòmics 

- Pla de gestió de residus 
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A continuació es mostra la taula resum de l’avaluació ambiental del projecte desprès de 

l’aplicació de mesures de protecció i correctores. 

-  

Taula 4: Taula resum impacte ambiental 

7 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta 

l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra 

pública, s’ha redacta l’Annex núm. 16 Seguretat i Salut que recull les directrius bàsiques i 

mesures preventives adequades als riscos que suposen la realització de les obres projectades. 

L’esmentat Annex consta dels següents documents: 

1. Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 

d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció dels 

serveis sanitaris i comuns de què ha d’estar dotat el centre de treball.  

2. Plànols on s’esquematitzen les mesures preventives definides a la Memòria per a una 

major comprensió i definició d’aquestes. 

Factor del medi Fase d'obra

Qualitat atmosfèrica *

Soroll *

Hidrologia **

Geologia i Geomorfologia **

Edafologia **

Vegetació i flora *

Fauna *

Paisatge *

Patrimoni Cultural **

Usos del sòl *

Urbanisme *

Infraestructures i elements de l'entorn urbà **

Aspectes socioeconòmics *

Risc d'incendi ***

Impacte global del projecte **

Avaluació del projecte després d'aplicar les mesures correctores

Compatible*         Moderat**         Sever***         Crític****



MEMÒRIA 
 

 
 

Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 15 

3. Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions 

aplicables a la pròpia obra. 

4. Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que abarca el conjunt 

d’unitats i elements definits en l’esmentat Annex. Aquest pressupost s’incorpora en el 

Pressupost d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 

L’import corresponent a la Seguretat i Salut és d’uns 20.363,84 €. 

8 PLA DE TREBALLS 
En l’Annex núm. 17 Pla de treballs s’ha inclòs el pla d’obra, mitjançant un diagrama de barres, 

en acompliment de l’article 132 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 124.1 apartat “e” del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les 

Administracions Públiques (BOE 20/6/2000). 

En aquest mateix annex es recullen els càlculs de la duració possible de les activitats principals 

a partir d’hipòtesis de rendiments de personal i maquinària. A partir d’aquestes consideracions 

s’ha previst un termini per a l’execució de les obres de quatre (4) mesos. 

9 CONTROL DE QUALITAT 
En l’Annex núm 17. Control de qualitat queda definit amb detall la realització necessària del 
control de qualitat de les diferentes partides per a l’execució de la present obra. 

Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són: 

- Ferms. 

- Demolició i moviment de terres. 

L’import total del pressupost general del projecte sense IVA puja a la quantitat cinc-cents 

cinquanta-set mil nou-cents noranta-nou euros amb vuit cèntims (557.999,08 €). 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de deu mil quaranta amb 

catorze cèntims (10.040,14 €), sense IVA, el que suposa un percentatge del  1,8% del 

pressupost de les obres. 

10 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA entre d’altres, 

realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
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Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 

obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 

coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 

indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció 

dels aspectes abans esmentats. 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5 %, tal com 

queda reflectit en la justificació de preus. 

A l’Annex núm. 19 Justificació de Preus figura tot l’anteriorment exposat, justificant-se 

cadascun dels preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus. 

11 PRESSUPOSTOS 
Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants, i 

tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següent Pressupost d’Execució Material: 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):      468.906,79 € 

 

Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13 %), 
Benefici Industrial (6 %), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC):     557.999,08 € 

 

A efectes de Pressupost per al Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import anterior 
el valor corresponent de l’IVA (18 %) i el valor de les expropiacions: 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ:    659.038,91 € 
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12 REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les 

Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 

termini d’execució inferior a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

13 DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PRESENT PROJECTE 
El present Projecte Constructiu consta dels següents documents: 

 

Document núm. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXES A LA MEMÒRIA: 

Annex núm. 1: Antecedents 

Annex núm. 2: Planejament urbanístic 

Annex núm. 3: Cartografia i Topografia 

Annex núm. 4: Geologia i Geotècnia 

Annex núm. 5: Climatologia, Hidrologia i Drenatge 

Annex núm. 6: Anàlisi d’alternatives 

Annex núm. 7: Traçat 

Annex núm. 8: Moviment de terres 

Annex núm. 9: Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 

Annex núm. 10: Ferms i paviments 

Annex núm. 11: Estudi d’Impacte Ambiental 

Annex núm. 12: Senyalització 

Annex núm. 13: Expropiacions 

Annex núm. 14: Serveis afectats 

Annex núm. 15: Estudi de seguretat i salut 

Annex núm. 16: Pla de treballs 

Annex núm. 17: Control de quailitat 

Annex núm. 18: Justificació de preus 
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Annex núm. 19: Pressupost per a coneixement 

 

Document núm. 2: PLÀNOLS 

1. Índex i situació 

2. Afectació foc 

3. Topogràfic 

4. Planta de conjunt 

5. Distribució fulls generals 

6. Planta general 

7. Perfils longitudinals 

8. Seccions tipus 

9. Perfils transversals 

10. Distribució fulls drenatge 

11. Planta drenatge 

12. Detalls drenatge 

13. Expropiacions 

14. Senyalització 

15. Mesures correctores 

 

Document núm. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ASPECTES GENERALS 

MATERIALS  

PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ 

PARTIDES D’OBRA CIVIL 

 

Document núm. 4: PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

PRESSUPOST 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

RESUM PRESSUPOST 

14  CONCLUSIÓ 
Amb el que s’ha exposat a la present Memòria i als seus corresponents Annexes, així com a la 

resta dels documents del Projecte Constructiu, es considera suficientment justificat el mateix, 

per la qual cosa es presenta perquè es pugui dur a terme l’inici de construcció de les obres. 
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1 OBJECTE 
L’objecte del present annex és assenyalar els antecedents més immediats del present Projecte 

Constructiu: “Reparació dels camins rurals a la zona afectada per l’incendi d’Horta de Sant 

Joan”. 

2 ANTECEDENTS 
S’ha previst la millora d’un dels camins principals de la xarxa de camins afectats en l’incendi 

ocasionat en el parc natural dels Ports de Tortosa l’any 2009, afectant al municipi d’Horta de 

Sant Joan. 

La xarxa de camins interiors que comuniquen les vies principals, es troba en mal estat degut a 

que va ser utilitzada massivament per els operatius d’extinció de l’incendi durant les tasques 

executades l’estiu 2009 i posteriorment, els danys produïts a l’ecosistema boscós, han 

disminuït molt notablement la capacitat de retenció de l’aigua d’escorrentia per absència de 

massa vegetal, així com la protecció dels sols que formen tant els propis camins com els seus 

marges. 

Encara que la IMD en aquests camins és molt baixa, el mal estat d’aquests repercuteix 

directament en els habitants d’Horta de Sant Joan degut al reclam turístic que representava el 

bon estat del Parc Natural i més aquest camí en concret que dona accés al riu Canaletes on es 

realitzen esports d’aventura com descens de barranc ha baixat notablement juntament als 

mals accessos que dificulten les tasques agràries. 

 
Figura 1.1: Emplaçament de l’objecte de projecte. 
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2.1 Estat actual dels camins 
En general els camins a analitzar es troben en molt mal estat. La estructura existent de la xarxa 

de camins rurals no disposa de sistemes de drenatge i només en alguns punt s’aprecia la 

formació de cunetes naturals. Aquest motiu juntament amb la crescuda de caudal que han de 

drenar els camins, degut a la manca de vegetació a causa de l’abast de l’incendi, i el mal estat 

de la capa de transit deguda a la gran explotació que es va fer d’aquests són els motius del mal 

estat vigent en els camins. 

Els camins en el seu estat previ a l’incendi eren capaços de desaiguar l’aigua d’escorrentia que 

queia directament sobre ell i excepte en els punts en els que aquesta era conduïda per cunetes 

fins punts de desguàs per damunt de la pròpia capa de transit, sense risc, s’entén que es fiava 

el drenatge a la pròpia capacitat d’absorció de la massa boscosa o al desguàs d’escorrentia per 

l’orografia del terreny orientada en la seva majoria a la formació de rieres que desemboquen 

en el riu Canaleta. 

Si ve l’orografia del terreny no ha canviat, l’estat del mantell vegetal present abans de l’incendi 

ha quedat totalment mal condicionat o destruït. Aquest fet provoca que el transit de l’aigua de 

la pluja per la zona afectada hagi canviat substancialment. El tipus de sols observats en la zona 

consisteix principalment en argiles o margues amb algunes zones de lutites o calcàries. 

Bàsicament són sols tous, erosionables i molt impermeables que en las condicions actuals 

permeten molt poca infiltració de l’aigua de la pluja i permeten fàcilment tant l’erosió i 

l’arrossegament de materials per l’aigua com el transit de la mateixa en superfícies a velocitats 

importants. Aquest fet provoca l’arribada de cabals importants, amb arrossegament de 

materials solts procedents de l’erosió dels dols, que no es donaven anteriorment, a la capa de 

rodament dels camins, en molts més punts que en ens que aquest fet es produïa i el 

deteriorament de talussos . Com es mostra en la següent figura. 
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Figura 1.2: Projecció de roques i bolos des de la coronació de talussos deteriorats 

La circulació de majors cabals d’aigua de pluja sobre la capa de transit del camí, no prevista en 

la seva construcció original, provoca que s’esgoti la capacitat de desguàs del propi camí com 

desguàs en si mateix. Físicament això provoca que aquesta capa del camí s’erosioni deteriorant 

progressivament el ferm del camí. Així mateix, els pocs trams de cunetes existents es saturen 

de materials arrastrats o bé del col·lapse dels talussos que limiten els camins com es mostra en 

la figura .  

 

Figura 1.3: rebliments de cunetes 

De nou el fet que hi hagi majors cabals dificulta el drenatge i provoca progressius danys en 

l’estructura del ferm que es veu obligat a suportar cabals d’aigua circulant per la superfície del 
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mateix que no estaven previstos. En la figura es mostren els efectes de la escorrentia actual no 

drenada sobre el ferm actual. 

 

Figura 1.4: Efectes de la escorrentia superficial no drenada sobre el ferm actual 

També succeeix en alguns punts rabeigs de gran duració durant les pluges que estoven el ferm 

i destrueixen la seva estructura originalment compactada de manera que el posterior o 

simultani trànsit de vehicles provoca deformacions plàstiques permanents que poden fer 

progressivament  intransitables el ferm. Tal i com mostra la figura següent, presa el dia després 

d’haver plogut. 

 

Figura 1.5: Punt de rabeig. 

En totes les fotografies exposades es pot apreciar el mal estat de la capa de transit al igual que 

els problemes de drenatge. 
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3 CONDICIONANTS I INTERRELACIONS 
Així doncs, els condicionants que s’han tingut en compte per a la redacció d’aquest projecte 

són els que es deriven dels objectius que es presenten a continuació: 

I. Renovació de la capa de transit. 

II. Homogeneïtzació de l’amplada del camí a 4 metres. A exempció dels punts en els que 

aquest suposi exigència d’expropiacions o limitacions als camins adjacents.. 

III. Execució de sistema de drenatge longitudinal i transversal. 

Assolint aquests objectius sense modificar el traçat existent, donat que aquest ha estat 

realitzat de forma natural amb el pas dels anys. Només es modifica aquest traçat en alçat, 

sense sobrepassar 1 metre de variació en cap punt, per salvar alguns dels punts baixos que 

limiten el drenatge. 

4 PARÀMETRES DEL CAMÍ 
A continuació s’exposen els principals paràmetres definits pel present projecte constructiu 

“Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d’Horta de Sant Joan”. 

Paràmetres de disseny 

- Tipus de xarxa: Rural 

- Tipus de via: Camí rural d’un sol carril 

- Tipus de terreny: Abrupte 

- Velocitat del projecte: 30 km/h 

- IMD: <108km/h 

- Secció tipus: calçada única de doble sentit de 4 m d’amplada 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM.2 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC



ANNEX Nº 2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan  
 

ÍNDEX 
1 INTRODUCCIÓ........................................................................................................................ 1 

2 ORDENACIÓ DEL TERRITORI .................................................................................................. 2 

3 SOCIETAT ............................................................................................................................... 3 

3.1 Població ......................................................................................................................... 3 

3.2 Habitatge ....................................................................................................................... 3 

3.3 Ocupació ........................................................................................................................ 3 

4 ECONOMIA ............................................................................................................................ 3 

5 MOBILITAT ............................................................................................................................. 4 

APÈNDIX ........................................................................................................................................ 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX Nº 2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

 
 

Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan   1 

1 INTRODUCCIÓ 

El present annex pretén definir l’àmbit urbanístic en que es desenvolupa l’execució de la 

present variant, i la seva influència en l’adopció de l’alternativa escollida, així com les afeccions 

que aquesta provoca a l’ordenació del territori. 

La definició de l’entorn afectat per les obres del Projecte “Reparació dels camins rurals a la 

zona afectada per l’incendi d’Horta de Sant Joan”, inclou necessàriament la descripció d’una 

sèrie d’aspectes que influeixen en el desenvolupament i posada en marxa del projecte, o que 

poden ser condicionats per ell. Aquests aspectes inclouen els plans previstos per les 

institucions amb competències sobre el territori afectat, entre els quals destaca per la seva 

importància el planejament urbanístic. 

La normativa urbanística vigent en la zona té per objecte la qualificació i classificació del sòl, de 

forma que quedi regulat el règim jurídic per a cadascun dels àmbits, zones i categories 

contemplades, establint la programació per al seu desenvolupament i execució, i fixant, 

d’aquesta manera, el contingut del dret de la propietat que s’exercirà dins dels límits 

establerts en la legislació urbanística. 

Per tant, per a la realització del present projecte s’haurà de tenir en compte el planejament 

urbanístic del municipi afectat per el present projecte, situat en la província de Tarragona, 

comarca de la Terra Alta. 

 

Figura 2.1: Terme municipal Horta de Sant Joan 
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2 ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

La comarca de la Terra Alta, l’extensió de la qual és de 740 km2 abastant 12 municipis, té la 

seva capital a Gandesa. Es situa cap al marge dret de l’Ebre i en comprèn l’extrem 

septentrional en la seva confluència amb el Matarranya. El sud de la comarca està plenament 

integrat dins les muntanyes de la Serralada Prelitoral i el riu Algars la separa de l’Aragó. El nord 

presenta uns relleus plans lleugerament inclinats cap al nord-oest. Entre les dues meitats hi ha 

una petita conca drenada pel riu Sec. 

 La comarca té un clima mediterrani amb tendència continental, amb temperatures baixes a 

l’hivern i altes a l’estiu. Les precipitacions són força escasses i es concentren durant la tardor i 

la primavera, mentre que els estius i els hiverns són especialment secs. La vegetació autòctona 

estaria marcada per una abundància dels coscolls, els alzinars i la màquia, però, actualment, hi 

predominen les terres de conreu i la vegetació de garrigues i els matolls, sovint barrejats amb 

pins.  

L’activitat econòmica se centra en la producció i transformació de productes del camp, i en 

destaquen els conreus de secà d’ametller, vinya i olivera, tot i que també es cultiven cereals i 

fruiters. La ramaderia d’oví i l’avicultura hi tenen una importància significativa, mentre que la 

indústria principal és l’alimentària, basada en la producció de vi i oli, seguida en importància 

per les arts gràfiques i per la indústria de materials per a la construcció. 

 

Figura 2.2:Localització Horta de Sant Joan  

Horta de Sant Joan és un municipi situat a la província de Tarragona que pertany a la comarca 

de la Terra Alta, situat d’alt d’un Puig a 543 m d’alçada, envoltat de camps de conreu i amb un 

territori de 119 km2 d’extensió. Està en contacte amb les comarques de la Ribera d’Ebre i el 

Baix Ebre. Al nord del terme hi ha la serra dels Pesells i al sud el Parc Natural dels Ports, que 

alberga espais naturals de gran bellesa. El riu Algars constitueix el seu límit occidental, el riu 
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Canaletes drena el sector oriental i el riu Estrets el meridional. Horta de Sant Joan compta amb 

1.307 habitants, a registre del 2010, amb una densitat de població resultant de 11 hab/km2. 

3 SOCIETAT 

3.1 Població 
Horta de Sant Joan té una població de 1.307 habitants, els quals 693 són homes i 614 són 

dones, dades del 2010. La piràmide de població segregada per lustres mostra un equilibri 

tècnic de nombre de població entre els 10-15 anys i els 80-851. Com en la majoria de pobles 

petits de la Catalunya interior, el creixement natural de la població té un saldo negatiu, encara 

que en aquest cas l’increment negatiu es tendeix a equilibrar per l’arribada de nova població 

provinent de fora de la vila. La tradició agrícola d’Horta de Sant Joan actua com a focus 

d’atracció per a la població immigrant procedent de l’exterior del país en temporada de 

collites; la dificultat de censar correctament aquest moviment de persones fa que les 

enquestes oficials no reflecteixin fidelment la realitat. 

3.2 Habitatge 
El tipus d’habitatge preeminent és l’habitatge unifamiliar i de propietat. Estan censats uns 947 

habitatges dels quals 461 són habitatges principals i una altre gran quantitat, unes 446, són de 

segona residència. Els habitatges vacants sumen un total de 19 unitats. 

L'habitatge principal de lloguer no arriba al 5%. Pel que fa al nombre d’ocupants per habitatge 

aquest es d’un 24% en habitatges unipersonals, 29% els de dos i quatre persones i un 18 % els 

de tres persones aproximadament. 

3.3 Ocupació 
La ocupació arriba a nivell del 95’5%, amb només un 4’5% d’aturats (62 persones, en dades del 

setembre de 2011). L’atur femení és gairebé el mateix que el masculí. 

4 ECONOMIA 
Les principals activitats econòmiques del poble són les del sector primari: productes agrícoles, 

de secà principalment, i ramaderia. 

De tota la superfície del terme sols un 24,5 % aproximadament es dedicat al conreu, a causa de 

l'orografia del terreny. Es conrea principalment: cereals (ordi, blat), ametllers, vinya, oliveres, 

llegums, patates, farratges, avellaners, fruiters (presseguers, cirerers, pomers) i hortalisses. 
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El 95% de les explotacions són sota règim directe de propietat. Hi ha un 4% de terres 

conreades en règim de parceria, i la resta es troba en règim d'arrendament. La majoria dels 

conreus es localitzen al voltant del poble i les valls dels rius Algars, Canaletes i Estrets, entre les 

escarpades calcàries dels vessants Nord dels Ports i els vessants meridionals de la serra dels 

Pesells. Les extensions de les explotacions tenen una mitjana de 6,2 ha. La davallada de 

l'extensió dels conreus durant els últims anys ha fet augmentar la superfície forestal gairebé el 

doble , ja que s'ha passat de 2 845 ha a 5 974 ha, és a dir, la meitat del total de les terres 

d'Horta. 

La ramaderia es basa principalment en la cria i l'engreix de bestiar porcí, de boví (en llibertat 

als Ports), ramats d'oví, pollastres en règim d'integració i explotacions de conills. 

Tot i que com diem les activitats econòmiques principals són l'agricultura de secà, la 

ramaderia, el petit comerç i les petites empreses de construcció i confecció, cada cop 

adquireixen més importància les empreses que giren al voltant del turisme com un actiu de 

futur. 

5 MOBILITAT 
El parc de vehicles del municipi suma al voltant de 783 (any 2010). El percentatge de turismes 

coincideix amb la mitja catalana (45%), però el percentatge de vehicles industrials (camions, 

furgonetes, tractors i altres vehicles agraris) supera en un 20% la mitjana del país. El tipus de 

transport que prima en els desplaçaments és el transport individual. 

La mobilitat obligada per feina o estudis es xifra en 335 desplaçaments interns (263 en 

transport individual), 113 desplaçaments a altres municipis (62 en transport individual), i 37 

desplaçaments des de diversos orígens amb destinació Horta de Sant Joan (33 en transport 

individual). 

La dimensió del municipi i la seva conseqüent manca d’una bona xarxa de transport públic 

explica que, tant en els desplaçaments interns com externs, l’opció majoritària sigui el 

transport privat individual. 
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APÈNDIX 
GRÀFIQUES DE POBLACIÓ I OCUPACIÓ 

 
Figura 2.3: Piràmide de població Horta de Sant Joan. 2010. 

 
Figura 2.4: Naixements, defuncions i matrimonis. 1975 – 2009. 

 

 
Figura 2.5: Atur registrat 2005-2010. 
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1 INTRODUCCIÓ 

La topografia utilitzada per a aquest projecte és la topografia digitalitzada 1:5000 de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC). La versió d’aquesta topografia és la 2.0, que respon a 

l’actualització del mapa topogràfic de Catalunya de 1995. La principal font d’informació de 

l’actualització és la restitució fotogramètrica a partir de fotografies aèries a diverses escales. 

Amb la nova actualització, a més, la xarxa topogràfica queda completament definida en tres 

dimensions. 

Aquesta topografia s’ha tractat amb els programes de traçat (amb extensió .DXF) i de Cad (amb 

extensions tant .DXF com .DWG). 

2 MARC DE REFERÈNCIA 

El sistema de referència és el sistema anomenat ED50 (European Datum 1950). Les cotes estan 

referides a la superfície definida pel nivell mitjà del mar. El sistema de referència es 

materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodèsica Utilitària de Catalunya. A partir de la 

base de dades de vèrtex geodèsics de l’ICC s’utilitzen aquests com a objecte per a situar 

qualsevol punt sobre el terreny. 

El sistema de representació plana és la projecció conforme Universal Transversa de Mercator 

(UTM). Com que Catalunya està establerta en el fus 31, es pot garantir la continuïtat de la base 

sense pèrdua de precisió. 

3 REPRESENTACIÓ DELS FENÒMENS TOPOGRÀFICS 

La representació dels fenòmens topogràfics del món real en la base es fa a través d’objectes, 

as quals se’ls hi associa una representació geomètrica. En la topografia utilitzada hi ha tres 

tipus de representació geomètrica: el punt, la línia i el polígon. Donat que el model utilitzat és 

tridimensional, cada vèrtex estarà definit per tres coordenades (x, y, z). 

4 UNITAT D’ORGANITZACIÓ 

La unitat d’organització és la divisió del Mapa Topogràfic Nacional 1:50 000 (MTN) en 8x8 fulls. 

Les cantonades es calculen a partir de les cantonades dels fulls del MTN arrodonides a la 

centèsima de segon. 
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La identificació dels fulls es pot fer amb l’identificador seqüencial del full MTN i la notació 

matricial del full indicactiva de la columna i fila globals que s’obtenen apartir de la numeració 

de la columna i fila del MTN. 

5 CONTINGUT 

La base conté els objectes que representen el conjunt dels fenòmens del món real seleccionats 

per a descriure’l topogràficament. 

El relleu està representat per corbes de nivell, cotes en punts significatius, talussos i marges. 

Les corbes de nivell estan calculades automàticament per interpolació sobre el model 

triangular d’elevacions del terreny generat a partir del conjunt d’objectes que modelen el 

terreny. L’equidistància entre corbes de nivell és de 5 metres, amb corbes de nivell mestres 

etiquetades cada 25. 

Les dades planimètriques recollides a la base inclouen objectes referents a la hidrografia (xarxa 

hidrogràfica lineal i masses d’aigua), a les vies de comunicació (vials revestits i no revestits, i 

vies fèrries), al poblament (edificacions, camps d’esport, tanques i recintes) i a la coberta i 

vegetació (boscos, rocam, parcel·les rústiques i agrupacions d’arbres) 

La toponímia prové d’un recull de camp dut a terme per l’ICC entre els anys 1984 i 1995 i les 

seves posteriors revisions i actualitzacions. 

6 PRECISIÓ 

Malgrat que la mínima unitat en que s’emmagatzemen les dades (resolució) en la fase de 

compilació és el centímetre, això no significa que la precisió o l’exactitud de la informació sigui 

en centímetres. S’estima que el 29 % dels punts ben definits i recollits per fotogrametria, tenen 

una precisió d’un metre en X, Y i d’1,5 metres en Z. 
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PUNT NORD EST COTA LONGITUD

1 4.535.413.610 274.142.370 470.740

2 4.535.413.240 274.173.710 471.460 31,350

3 4.535.412.520 274.209.390 472.320 35,698

4 4.535.415.290 274.257.330 473.460 48,033

5 4.535.420.880 274.289.310 473.970 32,469

6 4.535.424.010 274.308.530 474.060 19,473

7 4.535.425.740 274.325.040 474.010 16,600

8 4.535.427.500 274.346.590 473.800 21,623

9 4.535.426.970 274.357.300 473.830 10,723

10 4.535.426.170 274.359.010 473.860 1,888

11 4.535.424.730 274.361.350 473.900 2,748

12 4.535.423.290 274.363.690 473.940 2,748

13 4.535.419.430 274.368.070 474.000 5,838

14 4.535.415.490 274.372.370 474.060 5,832

15 4.535.403.560 274.384.060 474.170 16,703

16 4.535.391.410 274.395.530 474.260 16,709

17 4.535.384.450 274.401.410 474.260 9,111

18 4.535.376.930 274.407.850 474.010 9,904

19 4.535.367.960 274.416.340 473.150 12,381

20 4.535.362.970 274.427.030 472.160 11,839

21 4.535.362.970 274.441.130 470.980 14,149

22 4.535.369.200 274.451.170 469.800 11,875

23 4.535.372.960 274.459.280 469.020 8,973

24 4.535.368.390 274.466.050 468.200 8,209

25 4.535.365.210 274.466.610 467.700 3,267

26 4.535.348.570 274.460.170 465.100 18,031

27 4.535.336.830 274.455.840 463.610 12,601

28 4.535.324.810 274.451.890 462.140 12,737

29 4.535.319.810 274.450.710 461.530 5,173

30 4.535.304.650 274.449.010 459.580 15,379

31 4.535.293.650 274.449.330 457.900 11,132

32 4.535.285.610 274.451.230 457.300 8,283

33 4.535.276.930 274.457.090 456.660 10,492

34 4.535.272.770 274.464.450 456.060 8,476

35 4.535.268.810 274.471.890 455.340 8,459

36 4.535.262.830 274.481.630 453.330 11,605

37 4.535.256.460 274.488.330 452.250 9,308

38 4.535.249.920 274.493.010 451.820 8,054

39 4.535.236.610 274.500.660 450.000 15,459

40 4.535.215.360 274.506.200 446.730 22,202

41 4.535.193.050 274.508.280 443.790 22,599

42 4.535.179.610 274.509.330 442.380 13,554

43 4.535.163.560 274.510.850 440.720 16,207

44 4.535.147.530 274.512.610 439.060 16,212

45 4.535.127.460 274.515.790 436.990 20,426
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PUNT NORD EST COTA LONGITUD

46 4.535.115.490 274.518.290 435.780 12,288

47 4.535.104.820 274.521.790 434.880 11,265

48 4.535.098.190 274.524.810 434.390 7,302

49 4.535.089.000 274.529.790 433.640 10,479

50 4.535.081.590 274.538.450 432.510 11,453

51 4.535.083.050 274.541.530 432.100 3,433

52 4.535.088.530 274.542.130 431.340 5,565

53 4.535.093.420 274.541.220 430.910 4,993

54 4.535.100.670 274.539.390 430.330 7,500

55 4.535.111.180 274.537.070 429.470 10,797

56 4.535.116.140 274.536.740 429.040 4,990

57 4.535.122.180 274.538.010 428.420 6,203

58 4.535.124.970 274.542.810 427.670 5,602

59 4.535.122.450 274.546.780 427.210 4,725

60 4.535.116.170 274.552.450 426.020 8,544

61 4.535.106.960 274.563.300 423.630 14,431

62 4.535.099.020 274.576.690 421.140 15,765

63 4.535.095.050 274.586.550 419.610 10,739

64 4.535.090.730 274.596.250 418.060 10,731

65 4.535.086.610 274.603.540 416.690 8,485

66 4.535.081.330 274.610.010 415.340 8,459

67 4.535.075.690 274.614.920 414.440 7,532

68 4.535.062.180 274.625.230 412.280 17,131

69 4.535.056.740 274.629.720 411.300 7,121

70 4.535.055.250 274.631.530 411.020 2,361

71 4.535.045.950 274.644.510 409.280 16,062

72 4.535.036.650 274.657.490 407.540 16,062

73 4.535.030.450 274.667.690 406.620 11,972

74 4.535.025.710 274.674.470 406.200 8,283

75 4.535.017.700 274.684.060 405.830 12,501

76 4.535.013.740 274.688.880 405.650 6,241

77 4.535.006.120 274.700.380 405.000 13,811

78 4.535.000.750 274.710.460 404.270 11,444

79 4.534.995.130 274.720.410 403.260 11,472

80 4.534.991.900 274.725.480 402.550 6,053

81 4.534.986.550 274.732.690 401.390 9,053

82 4.534.980.890 274.739.810 400.180 9,176

83 4.534.977.720 274.743.850 399.470 5,184

84 4.534.973.770 274.746.530 398.740 4,829

85 4.534.966.880 274.744.740 398.240 7,136

86 4.534.962.730 274.743.490 397.900 4,347

87 4.534.957.670 274.742.370 397.010 5,258

88 4.534.952.570 274.741.810 396.060 5,218

89 4.534.951.220 274.741.880 395.850 1,368

90 4.534.949.260 274.742.490 395.580 2,070
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PUNT NORD EST COTA LONGITUD

91 4.534.947.610 274.743.890 395.380 2,173

92 4.534.946.490 274.746.620 395.150 2,960

93 4.534.945.130 274.751.550 394.740 5,131

94 4.534.943.700 274.759.070 394.120 7,680

95 4.534.942.880 274.762.790 393.810 3,822

96 4.534.941.730 274.766.410 393.500 3,811

97 4.534.935.120 274.783.590 391.810 18,485

98 4.534.928.130 274.800.610 390.060 18,483

99 4.534.921.330 274.815.410 388.620 16,351

100 4.534.918.270 274.821.670 388.710 6,968

101 4.534.912.010 274.828.690 389.060 9,412

102 4.534.906.250 274.830.450 388.770 6,030

103 4.534.898.810 274.830.370 388.380 7,451

104 4.534.891.960 274.829.330 388.120 6,933

105 4.534.881.770 274.827.350 387.840 10,384

106 4.534.871.530 274.825.650 387.500 10,386

107 4.534.865.850 274.825.050 387.180 5,721

108 4.534.848.730 274.824.810 386.020 17,161

109 4.534.843.340 274.825.020 385.840 5,397

110 4.534.835.290 274.825.870 385.600 8,098

111 4.534.827.290 274.827.650 385.380 8,199

112 4.534.820.390 274.831.230 385.180 7,776

113 4.534.813.170 274.836.930 384.920 9,202

114 4.534.808.440 274.841.770 384.660 6,772

115 4.534.803.370 274.846.410 384.420 6,877

116 4.534.797.110 274.850.120 384.440 7,277

117 4.534.792.930 274.851.250 384.460 4,330

118 4.534.782.400 274.851.670 384.190 10,542

119 4.534.776.090 274.851.970 383.780 6,330

120 4.534.768.980 274.852.770 383.040 7,193

121 4.534.761.930 274.854.130 382.340 7,214

122 4.534.756.020 274.855.730 381.920 6,137

123 4.534.747.340 274.858.700 381.320 9,194

124 4.534.738.810 274.862.130 380.740 9,212

125 4.534.729.920 274.867.050 380.090 10,181

126 4.534.721.740 274.872.360 379.470 9,772

127 4.534.704.570 274.879.700 378.420 18,703

128 4.534.691.650 274.883.400 378.020 13,445

129 4.534.678.570 274.886.610 377.620 13,474

130 4.534.662.510 274.889.950 377.030 16,414

131 4.534.639.530 274.893.980 376.020 23,353

132 4.534.614.170 274.893.410 374.500 25,412

133 4.534.600.490 274.888.530 373.220 14,581

134 4.534.588.090 274.881.880 372.430 14,093

135 4.534.580.410 274.879.770 371.940 7,980
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PUNT NORD EST COTA LONGITUD

136 4.534.572.600 274.880.950 371.360 7,920

137 4.534.556.030 274.883.960 370.000 16,896

138 4.534.547.250 274.885.610 369.220 8,968

139 4.534.541.620 274.886.810 368.310 5,828

140 4.534.543.300 274.889.210 368.340 2,930

141 4.534.544.970 274.891.610 368.380 2,924

142 4.534.546.550 274.895.370 367.940 4,102

143 4.534.549.350 274.897.250 367.580 3,392

144 4.534.552.430 274.898.490 367.220 3,340

145 4.534.561.150 274.901.730 366.060 9,375

146 4.534.566.290 274.904.540 365.680 5,870

147 4.534.570.970 274.908.140 365.490 5,907

148 4.534.573.870 274.911.030 365.400 4,095

149 4.534.575.530 274.915.900 365.290 5,146

150 4.534.575.210 274.917.490 365.240 1,623

151 4.534.570.260 274.929.780 364.160 13,293

152 4.534.568.280 274.934.380 363.620 5,037

153 4.534.565.900 274.939.460 362.920 5,653

154 4.534.562.750 274.944.490 362.120 5,989

155 4.534.560.180 274.947.170 361.550 3,757

156 4.534.555.020 274.950.950 361.150 6,409

157 4.534.550.810 274.952.500 361.030 4,488

158 4.534.543.210 274.952.370 360.820 7,604

159 4.534.536.750 274.954.910 360.960 6,943

160 4.534.533.230 274.957.910 361.140 4,628

161 4.534.529.470 274.962.630 361.340 6,038

162 4.534.527.380 274.967.840 361.360 5,614

163 4.534.527.840 274.971.970 361.730 4,172

164 4.534.529.310 274.974.250 362.020 2,728

165 4.534.533.560 274.977.090 362.380 5,124

166 4.534.538.080 274.978.720 362.730 4,818

167 4.534.542.350 274.981.090 363.120 4,899

168 4.534.551.000 274.989.070 364.070 11,807

169 4.534.559.390 274.997.370 365.000 11,838

170 4.534.567.750 275.006.570 365.420 12,438

171 4.534.572.070 275.011.830 365.540 6,808

172 4.534.578.450 275.017.410 365.800 8,480

173 4.534.586.330 275.019.890 366.060 8,265

174 4.534.592.980 275.019.640 366.250 6,657

175 4.534.599.630 275.019.390 366.440 6,657

176 4.534.609.430 275.019.390 367.440 9,851

177 4.534.614.330 275.022.090 368.150 5,640

178 4.534.618.780 275.025.300 368.860 5,533

179 4.534.627.350 275.032.110 370.300 11,041

180 4.534.633.900 275.036.930 371.380 8,204
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181 4.534.640.200 275.041.960 372.470 8,135

182 4.534.643.930 275.045.890 373.180 5,465

183 4.534.646.310 275.050.040 373.790 4,823

184 4.534.652.510 275.062.750 375.340 14,226

185 4.534.658.120 275.072.630 376.280 11,400

186 4.534.662.410 275.076.490 376.780 5,793

187 4.534.671.510 275.080.230 377.640 9,876

188 4.534.680.690 275.083.690 378.540 9,852

189 4.534.687.290 275.086.440 379.490 7,213

190 4.534.693.820 275.089.340 380.650 7,239

191 4.534.698.970 275.092.640 381.450 6,169

192 4.534.699.650 275.100.050 382.340 7,494

193 4.534.696.710 275.109.970 383.460 10,407

194 4.534.694.670 275.123.850 384.680 14,082

195 4.534.695.190 275.132.010 385.400 8,208

196 4.534.697.750 275.140.650 386.340 9,060

197 4.534.702.260 275.152.660 387.810 12,913

198 4.534.705.660 275.161.810 389.500 9,906

199 4.534.707.640 275.167.410 390.930 6,109

200 4.534.707.310 275.173.890 391.930 6,565

201 4.534.704.600 275.179.050 392.480 5,854

202 4.534.700.470 275.182.810 393.070 5,616

203 4.534.698.110 275.184.060 393.620 2,727

204 4.534.695.720 275.185.310 394.020 2,727

205 4.534.697.060 275.191.020 393.770 5,870

206 4.534.697.950 275.194.840 393.600 3,926

207 4.534.699.940 275.199.410 393.650 4,985

208 4.534.702.680 275.202.520 393.710 4,145

209 4.534.706.900 275.205.610 393.720 5,230

210 4.534.713.500 275.207.170 394.150 6,795

211 4.534.722.150 275.207.430 395.560 8,768

212 4.534.724.970 275.206.850 395.950 2,905

213 4.534.729.410 275.205.440 396.330 4,674

214 4.534.733.900 275.204.040 396.480 4,706

215 4.534.742.340 275.204.040 396.480 8,440

216 4.534.747.710 275.206.540 396.670 5,926

217 4.534.754.820 275.212.090 396.250 9,029

218 4.534.761.910 275.217.580 395.770 8,980

219 4.534.769.180 275.222.880 395.580 8,999

220 4.534.776.580 275.228.020 395.490 9,010

221 4.534.779.000 275.229.400 395.490 2,786

222 4.534.781.550 275.230.530 395.500 2,789

223 4.534.786.740 275.232.680 395.540 5,618

224 4.534.793.000 275.236.780 395.690 7,485

225 4.534.795.940 275.239.220 395.810 3,823
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226 4.534.798.170 275.240.330 395.910 2,493

227 4.534.813.690 275.244.440 397.080 16,098

228 4.534.826.290 275.247.630 399.640 13,247

229 4.534.830.570 275.248.660 400.220 4,440

230 4.534.837.910 275.248.540 400.700 7,357

231 4.534.843.000 275.244.690 401.300 6,410

232 4.534.846.050 275.240.250 401.800 5,410

233 4.534.848.830 275.235.740 402.290 5,321

234 4.534.853.860 275.229.900 402.830 7,726

235 4.534.859.340 275.225.560 402.930 6,991

236 4.534.865.810 275.224.220 403.070 6,609

237 4.534.870.760 275.225.520 403.200 5,120

238 4.534.873.700 275.227.270 403.460 3,431

239 4.534.877.940 275.231.020 404.000 5,686

240 4.534.884.540 275.239.710 405.040 10,962

241 4.534.894.030 275.246.600 406.180 11,783

242 4.534.900.860 275.251.010 407.270 8,203

243 4.534.906.180 275.256.610 407.410 7,725

244 4.534.910.860 275.262.310 407.520 7,376

245 4.534.915.710 275.267.900 408.360 7,448

246 4.534.920.540 275.273.490 409.390 7,459

247 4.534.924.450 275.278.080 410.370 6,109

248 4.534.930.350 275.285.670 411.410 9,670

249 4.534.935.960 275.295.030 412.010 10,929

250 4.534.940.690 275.301.460 412.490 7,997

251 4.534.948.260 275.309.650 413.440 11,193

252 4.534.955.060 275.312.850 414.660 7,614

253 4.534.958.870 275.315.330 414.770 4,547

254 4.534.958.650 275.318.410 414.990 3,096

255 4.534.955.770 275.323.620 416.550 6,154

256 4.534.953.610 275.326.690 416.860 3,767

257 4.534.950.180 275.329.470 417.300 4,437

258 4.534.946.370 275.331.390 417.700 4,285

259 4.534.940.020 275.334.050 418.130 6,898

260 4.534.933.570 275.336.290 418.600 6,844

261 4.534.928.600 275.337.690 419.280 5,208

262 4.534.923.600 275.338.940 420.070 5,214

263 4.534.920.220 275.339.680 420.310 3,468

264 4.534.915.890 275.340.370 420.290 4,385

265 4.534.911.560 275.340.560 420.210 4,335

266 4.534.906.840 275.339.740 420.410 4,795

267 4.534.902.300 275.338.140 420.860 4,835

268 4.534.894.340 275.334.620 422.120 8,794

269 4.534.886.420 275.331.170 423.370 8,729

270 4.534.878.550 275.328.180 424.560 8,503
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271 4.534.870.520 275.325.590 425.720 8,517

272 4.534.865.680 275.324.930 426.120 4,901

273 4.534.860.830 275.324.350 426.240 4,886

274 4.534.855.110 275.322.860 426.320 5,911

275 4.534.849.480 275.321.060 426.440 5,912

276 4.534.839.410 275.317.290 426.910 10,763

277 4.534.829.310 275.313.660 427.330 10,741

278 4.534.820.020 275.311.070 427.520 9,646

279 4.534.810.650 275.308.830 427.680 9,635

280 4.534.801.310 275.306.810 427.820 9,557

281 4.534.785.460 275.303.270 428.190 16,245

282 4.534.778.980 275.301.680 428.380 6,675

283 4.534.774.600 275.299.780 428.420 4,775

284 4.534.767.540 275.295.970 428.430 8,022

285 4.534.759.790 275.293.390 428.410 8,168

286 4.534.751.860 275.291.450 428.410 8,164

287 4.534.748.560 275.291.890 428.490 3,330

288 4.534.741.690 275.296.860 427.980 8,495

289 4.534.734.890 275.301.860 427.440 8,458

290 4.534.729.200 275.306.050 427.030 7,078

291 4.534.723.530 275.310.270 426.640 7,079

292 4.534.720.960 275.313.790 426.780 4,361

293 4.534.719.460 275.318.040 427.170 4,524

294 4.534.716.000 275.328.820 427.980 11,351

295 4.534.713.170 275.336.190 427.850 7,896

296 4.534.709.500 275.340.680 428.220 5,811

297 4.534.705.680 275.342.640 428.540 4,305

298 4.534.703.450 275.343.110 428.740 2,288

299 4.534.700.210 275.343.550 429.110 3,291

300 4.534.696.980 275.344.060 429.620 3,310

301 4.534.695.120 275.344.910 430.020 2,084

302 4.534.693.600 275.346.200 430.380 2,026

304 4.534.691.010 275.350.830 430.890 5,330

305 4.534.690.670 275.352.490 431.010 1,699

306 4.534.690.160 275.356.760 431.260 4,308

307 4.534.689.640 275.361.010 431.580 4,294

308 4.534.688.270 275.368.920 432.650 8,099

309 4.534.682.450 275.374.280 433.780 7,992

310 4.534.674.020 275.375.540 434.440 8,549

311 4.534.668.920 275.375.750 434.750 5,114

312 4.534.652.850 275.376.380 436.840 16,218

313 4.534.644.400 275.376.790 437.480 8,484

314 4.534.635.950 275.377.330 438.190 8,497

315 4.534.624.170 275.378.300 439.550 11,898



 

 
12 

 

PUNT NORD EST COTA LONGITUD

316 4.534.612.390 275.379.390 440.900 11,907

317 4.534.602.690 275.380.340 441.790 9,787

318 4.534.592.950 275.381.280 442.300 9,799

319 4.534.585.220 275.381.580 442.450 7,737

320 4.534.577.480 275.381.370 442.600 7,744

321 4.534.564.750 275.380.650 443.120 12,761

322 4.534.552.040 275.379.720 443.700 12,757

323 4.534.541.890 275.377.940 444.710 10,354

324 4.534.535.840 275.374.500 445.730 7,034

325 4.534.531.840 275.371.630 446.210 4,946

326 4.534.527.830 275.368.770 446.670 4,947

327 4.534.523.170 275.365.500 447.170 5,715

329 4.534.513.620 275.357.880 447.640 12,227

330 4.534.509.780 275.366.070 448.700 9,107

331 4.534.505.950 275.374.260 449.750 9,102

332 4.534.505.100 275.377.470 450.360 3,376

333 4.534.505.250 275.380.840 451.230 3,484

334 4.534.506.830 275.386.120 452.620 5,684

335 4.534.508.570 275.389.940 453.250 4,245

336 4.534.514.590 275.402.170 454.190 13,664

337 4.534.520.550 275.414.390 455.060 13,624

338 4.534.523.700 275.421.110 455.760 7,455

339 4.534.527.960 275.428.840 456.420 8,851

340 4.534.530.720 275.432.610 456.760 4,685

341 4.534.537.360 275.438.420 457.410 8,847

342 4.534.547.700 275.445.210 458.300 12,402

343 4.534.558.240 275.451.570 459.210 12,344

344 4.534.570.720 275.458.720 460.570 14,447

345 4.534.583.090 275.466.100 462.050 14,480

346 4.534.588.010 275.470.690 462.660 6,756

347 4.534.592.470 275.475.720 463.280 6,751

348 4.534.596.430 275.480.150 463.950 5,980

349 4.534.600.020 275.484.760 464.730 5,895

350 4.534.601.950 275.489.190 465.350 4,872

351 4.534.602.840 275.494.300 465.830 5,209

352 4.534.603.300 275.497.370 466.020 3,110

353 4.534.605.770 275.513.830 466.640 16,656

354 4.534.608.260 275.530.270 467.060 16,633

355 4.534.609.740 275.538.000 467.200 7,872

356 4.534.610.920 275.543.720 467.330 5,842

357 4.534.612.230 275.551.220 467.840 7,631

358 4.534.612.790 275.556.720 468.450 5,562

359 4.534.612.110 275.565.490 469.430 8,851

360 4.534.608.900 275.578.230 471.540 13,307
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361 4.534.604.200 275.591.090 473.380 13,815

362 4.534.601.000 275.595.970 473.750 5,847

363 4.534.595.590 275.601.230 474.540 7,587

364 4.534.589.620 275.604.720 475.330 6,960

365 4.534.581.670 275.606.860 475.810 8,247

366 4.534.575.130 275.606.510 476.950 6,648

367 4.534.560.840 275.606.340 477.230 14,294

368 4.534.546.730 275.606.990 478.200 14,158

369 4.534.537.440 275.607.780 478.560 9,330

370 4.534.528.160 275.608.680 478.920 9,330

371 4.534.515.650 275.610.390 479.810 12,658

372 4.534.505.820 275.612.940 481.050 10,231

373 4.534.498.800 275.614.970 481.800 7,346

374 4.534.488.580 275.617.240 482.580 10,498

375 4.534.479.230 275.619.000 482.820 9,517

376 4.534.465.490 275.622.770 483.530 14,266

377 4.534.458.060 275.624.870 483.690 7,723

378 4.534.450.650 275.627.110 483.780 7,742

379 4.534.441.610 275.630.730 483.860 9,738

380 4.534.433.930 275.632.770 483.860 7,946

381 4.534.429.330 275.633.810 483.750 4,717

382 4.534.421.870 275.635.880 483.370 7,751

383 4.534.414.470 275.638.220 483.080 7,767

384 4.534.409.830 275.640.140 483.080 5,022

385 4.534.405.380 275.642.460 483.080 5,018

386 4.534.400.960 275.645.030 483.080 5,113

387 4.534.396.530 275.647.600 483.080 5,122

388 4.534.391.040 275.650.850 483.070 6,380

389 4.534.385.560 275.654.090 483.050 6,366

390 4.534.379.450 275.657.900 483.080 7,201

391 4.534.373.400 275.661.820 483.110 7,209

392 4.534.367.660 275.665.830 483.000 7,003

393 4.534.362.110 275.670.160 482.890 7,040

394 4.534.358.550 275.673.920 482.890 5,178

395 4.534.355.420 275.678.170 482.890 5,278

396 4.534.353.120 275.681.770 482.890 4,272

397 4.534.351.670 275.685.670 482.890 4,161

398 4.534.351.650 275.692.620 482.890 6,950

399 4.534.352.370 275.699.560 482.890 6,977

400 4.534.353.850 275.708.870 483.320 9,437

401 4.534.355.340 275.718.170 484.060 9,448

402 4.534.355.810 275.724.110 484.490 5,974

403 4.534.355.680 275.728.880 485.060 4,806

404 4.534.354.960 275.733.630 485.630 4,838

405 4.534.353.260 275.739.050 486.290 5,719
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406 4.534.350.850 275.744.190 486.960 5,716

407 4.534.347.890 275.749.210 487.740 5,880

408 4.534.344.770 275.754.120 488.550 5,874

409 4.534.340.210 275.761.000 489.730 8,338

410 4.534.335.210 275.767.600 490.910 8,364

411 4.534.331.020 275.771.710 491.700 5,922

412 4.534.326.430 275.775.420 492.400 5,943

413 4.534.317.650 275.781.950 493.030 10,960

414 4.534.308.700 275.788.290 493.670 10,987

415 4.534.300.900 275.793.500 494.610 9,427

416 4.534.292.590 275.797.820 495.840 9,446

417 4.534.283.470 275.800.890 497.060 9,700

418 4.534.274.220 275.803.430 498.270 9,668

419 4.534.264.780 275.805.750 499.570 9,807

420 4.534.255.340 275.808.040 500.910 9,806

421 4.534.249.260 275.809.510 501.730 6,309

422 4.534.240.120 275.812.790 502.650 9,754

423 4.534.232.110 275.819.610 503.260 10,538

424 4.534.220.060 275.830.740 504.180 16,429

425 4.534.208.190 275.842.250 504.830 16,547

426 4.534.205.540 275.846.790 504.760 5,257

427 4.534.204.590 275.851.120 504.700 4,433

428 4.534.204.650 275.857.150 504.700 6,030

429 4.534.207.010 275.866.670 504.790 9,809

430 4.534.209.390 275.876.040 505.090 9,672

431 4.534.211.540 275.884.840 506.940 9,246

432 4.534.211.420 275.890.420 507.660 5,628

433 4.534.209.240 275.898.160 508.900 8,136

434 4.534.207.220 275.902.802 509.720 5,128

435 4.534.204.260 275.906.100 510.550 4,509

436 4.534.200.810 275.909.500 511.320 4,905

437 4.534.196.640 275.913.010 511.870 5,478

438 4.534.192.140 275.916.180 512.110 5,510

439 4.534.188.260 275.918.210 512.110 4,379

440 4.534.184.160 275.919.750 512.120 4,380

441 4.534.177.750 275.921.490 512.360 6,646

442 4.534.171.280 275.922.830 513.060 6,644

443 4.534.163.590 275.923.750 514.190 7,827

444 4.534.147.810 275.925.780 516.460 16,071

445 4.534.143.930 275.926.940 517.020 4,088

446 4.534.134.610 275.932.570 518.660 11,011

447 4.534.124.850 275.939.380 520.320 12,016

448 4.534.119.760 275.943.180 520.590 6,358

449 4.534.118.050 275.948.150 520.490 5,257

450 4.534.115.390 275.958.860 519.300 11,099
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451 4.534.112.160 275.965.100 518.340 7,092

452 4.534.105.340 275.973.440 517.200 10,834

453 4.534.098.450 275.981.710 516.070 10,823

454 4.534.093.440 275.987.690 515.260 7,843

455 4.534.088.700 275.994.240 514.450 8,126

456 4.534.087.570 275.998.940 513.810 4,876

457 4.534.087.750 276.006.530 512.110 7,780

458 4.534.089.520 276.014.560 510.280 8,424

459 4.534.091.550 276.019.480 509.530 5,375

460 4.534.093.460 276.024.460 508.890 5,372

461 4.534.095.420 276.035.110 507.620 10,903

462 4.534.095.380 276.040.880 507.080 5,795

463 4.534.095.950 276.051.470 506.400 10,627

464 4.534.097.960 276.059.700 505.810 8,492

465 4.534.099.400 276.062.990 505.180 3,646

466 4.534.102.020 276.066.950 504.170 4,854

467 4.534.105.510 276.073.040 502.910 7,131

468 4.534.105.750 276.079.370 502.620 6,341

469 4.534.103.370 276.084.150 502.650 5,340

470 4.534.101.100 276.086.670 502.650 3,392

471 4.534.095.280 276.091.740 502.600 7,719

472 4.534.092.650 276.095.480 502.690 4,573

473 4.534.090.920 276.100.920 503.180 5,729

474 4.534.090.940 276.107.590 502.660 6,690

475 4.534.092.950 276.111.970 501.840 4,888

476 4.534.095.590 276.113.920 501.300 3,326

477 4.534.102.130 276.116.810 500.230 7,230

478 4.534.105.800 276.118.250 499.740 3,973

479 4.534.110.520 276.120.200 498.970 5,165

480 4.534.115.190 276.122.240 498.210 5,152

481 4.534.118.580 276.124.030 497.730 3,863

482 4.534.123.410 276.128.120 496.960 6,376

483 4.534.124.890 276.132.450 496.400 4,610

484 4.534.121.310 276.138.110 496.120 6,703

485 4.534.115.790 276.140.620 496.420 6,071

486 4.534.110.760 276.141.540 496.840 5,131

487 4.534.105.800 276.142.720 497.390 5,128

488 4.534.099.930 276.145.370 498.210 6,492

489 4.534.096.030 276.149.070 498.900 5,420

490 4.534.093.440 276.152.930 499.560 4,695

491 4.534.090.630 276.159.410 500.170 7,089

492 4.534.089.460 276.164.720 499.780 5,451

493 4.534.085.500 276.171.700 499.630 8,026

494 4.534.082.290 276.177.040 499.690 6,231

495 4.534.078.690 276.181.640 499.880 5,844
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498 4.534.076.520 276.197.050 502.130 11,940

499 4.534.077.560 276.206.720 502.520 9,734

500 4.534.078.590 276.216.380 503.190 9,738

501 4.534.079.200 276.222.780 503.810 6,459

502 4.534.079.260 276.225.980 504.080 3,212

503 4.534.079.000 276.229.170 504.150 3,201

504 4.534.078.630 276.229.800 504.060 0,736

4121,540LONGITUD TOTAL
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1 INTRODUCCIÓ 

Per poder determinar el procés constructiu de la reconstrucció dels camins rurals a projectar 

és fonamental un bon estudi geològic i geotècnic del terreny. Resulta, doncs, imprescindible 

descriure i analitzar les característiques geològiques i paràmetres geotècnics dels sòls i 

formacions travessades pel traçat existent, i presentar recomanacions i conclusions 

geotècniques necessàries per a la seva execució. 

Aquest estudi té com a objectiu la determinació de les característiques geològiques i 

geotècniques generals de l’emplaçament, i en particular dels següents aspectes: 

• Determinació del gruix de cadascun d’aquests materials al llarg de la zona d’estudi. 

• Paràmetres geotècnics representatius de cadascuna de les formacions diferenciades. 

• Escalabilitat dels materials. 

• Determinació de la validesa dels materials excavats per al seu ús en rebliments. 

• Definició de la categoria de l’esplanada segons la vigent Instrucció i determinació dels 

espessors de sòl a substituir en funció de la categoria d’aquest. 

• Càlcul d’estabilitat dels desmunts previstos. 

• Estimació de les tensions admissibles i de la profunditat de fonamentació de les obres 

de fàbrica previstes. 

La documentació de que es disposa a la zona d’estudi per a la realització d’aquest Projecte és 

insuficient per assolir la determinació de tots els paràmetres anteriorment exposats, però si 

que permet obtenir un valor quantitatiu important de cadascun d’ells. Un estudi en 

profunditat exigiria una campanya de reconeixement als terrenys adjacents al traçat dels 

camins rurals per tal de fer assaigs in-situ dels materials prèviament observats a la cartografia, 

així com assaigs de laboratori de les mostres extretes al terreny. 

2 CONTEXT GEOLÒGIC 

2.1 Marc geològic regional 

Des del punt de vista geològic, la zona d'estudi (Horta de Sant Joan) es troba situada en els 

catalànids, i en particular dins dels marges més meridionals. Forma part de la Serralada 

Prelitoral, limitant al nord-est amb la Conca del l’Ebre i a l’oest amb la Serralada Ibèrica 

(concretament l’anomenada Branca Aragonesa). 



 

 
2 

Els materials que afloren dins de la zona en estudi abracen edats que van des del Triàsic mig, 

concretament l’Anisià superior - Ladinià inferior amb Fàcies Muschelkalk i Keuper, fins a 

materials del quaternari assolint l’Holocè. Els més representatius són els materials del Triàsic 

mig-superior, del Juràssic superior i del Paleogè, concretament argiles, sorres i conglomerats 

de l’Eocè superior a Oligocè inferior. 

Aquests materials es disposen en direccions nord-est sud-oest aproximadament, i a més, són 

cavalcants i vergents cap a la Conca de l’Ebre, posant-se de manifest una tectònica en 

escames. 

Dintre del Mapa Geológico de España, PLAN MAGNA, a escala 1:50.000 es localitza en la fulla 

Nº 496 corresponent a “Horta de Sant Joan”. Tal i com es mostra en la figura següent: 

 
Figura 4.1: Mapa Geològic 1:50.000 de la zona d’Horta de Sant Joan, extret del full 496 del IGME. 
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Figura 4.2: Llegenda del mapa geològic. 

2.2 Característiques litològiques del traçat 

2.2.1 Característiques litològiques i estratigrafia 

Els materials més antics que apareixen en la zona d'estudi pertanyen al Triàsic mig superior i al 

Lias (Juràssic  inferior). Són materials representatius de la zona donada la seva abundància al 

llarg del traçat estudiat. Puntualment també trobem materials del Cretàcic. 

També són representatius de la regió materials del Terciari, concretament Eocè i Oligocè 

inferior. 

Per últim tenim tot un conjunt de materials Quaternaris (Pleistocè i Holocè) formant terrasses i 

sòls. 

A continuació es descriuran els materials de més antic a més modern: 

TRIÀSIC 

Calcàries i Dolomies amb Daonella: 
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Des del punt de vista litològic es tracta d'una formació de més de 100 metres de potència, 

construïda per una alternança de calcàries i/o dolomies amb margues de color ocre. Aquests 

materials s’anomenen fàcies Muschelkalk 3 dels Catalànids o "M-3". Els nivells inferiors de la 

sèrie estan formats per dolomies que passen ràpidament a una alternança de margues i 

calcàries. Les calcàries són bàsicament mudstones i wackstones. Ocasionalment s'observen 

nivells amb laminació paral·lela. Aquest tram més inferior és ric en Daonelles (Daonella lomelli) 

i Ceratites. Per sobre d'aquest nivell es desenvolupen una sèrie de calcàries i/o dolomies 

(mudstones i wackstones) de colors clars, amb ripples d’oscil·lació i en ocasions, fortament 

bioturbada. 

Tots aquests materials es disposen en seqüències negatives, a excepció dels nivells superiors, 

que poden presentar interrupcions a sostre. Els trams inferiors semblen correspondre a una 

sedimentació de plana mareal (tidal flat). Però en general és una sedimentació de plataforma 

que evoluciona a una de tipus restringit . 

L’estratificació és, en general, molt fina (centimètrica), a vegades d'aspecte nodulós, que 

respon a estructures de tipus ripples. 

 
Figura 4.3: Dolomies estratificades del Triàssic 

Argila vermella i verda amb guixos: 

Aquesta unitat es presenta sota la típica fàcies Keuper. El seu espessor és molt poc important 

en la zona, ja que no arriba mai a superar els 30 metres de potència, encara que a vegades, en 

alguns punts pot ser superior degut a causes tectòniques (desenganxaments). 

La litologia respon a la descripció clàssica de les fàcies Keuper. Són argiles amb colors vermells 

i verds molt vius, alternant amb guixos de colors blanquinosos. Els guixos es presenten en 

làmines de 1cm de gruix envoltades d’argiles i en d’altres casos ho fa en barres de 10-25 cm de 

gruix. 
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Figura 4.4: Guixos en capes de 10-25 cm Figura 4. 5: Guixos en làmines envoltats d’argiles vermelles 

A vegades es veuen petits nivells dolomítics que responen al tipus carniolar. argiles). Des del 

punt de vista sedimentari, aquests dipòsits corresponen a llacunes del tipus sabkhas amb alta 

precipitació salina. L’edat donada a aquest nivell és de Carnià, dins del Triàsic superior. 

Dolomies tablejades: 

Petrològicament es tracta d'una unitat dolomicrítica i doloesparítica, és a dir, una calcària 

micrítica (de gra molt fi) i esparítica (de gra fi). En el seu origen ha patit una recristal·lització i 

ha passat a ser una calcària dolomítica, Mudstone en el seu origen, essent esporàdicament 

grainstone. 

L’estratificació és tablejada molt fina, va de 0,05 a 0,5 metres de potència. Presenta laminació 

tipus ripple d'onatge al sostre de les capes. A la base de la sèrie es poden veure passades 

d'argila vermella i verda iguals a les que es veuen a la fàcies Keuper.  

Des del punt de vista sedimentològic es considera una plana mareal carbonatada. En la zona 

estudiada, els afloraments són molt puntuals, i al estar sempre per sota de les Bretxes 

dolomítiques, no es diferencien prou bé. 

JURÀSIC 

Dolomies i calcàries: 

Es coneix com a formació ‘Cuevas Labradas’ i es tracta d'una unitat formada per una potent 

formació de dolomies. 

Es distingeixen dos trams diferents dins d’aquesta unitat, el tram inferior és molt dolomític i 

correspon a grainstones bioclàstics, wackstones de mol·luscs i dolomies laminades. El tram 

superior és menys dolomític, predominant els wackstonespackstones bioclàstics i els 

mudstones. 
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La potència d’aquesta unitat és aproximadament de 60 metres de gruix. En la part més alta 

d’aquesta unitat s’observen megabretxes, ja que s’han vist còdols de més de dos metres. 

Aquest nivell s’interpreta com a dipòsits de debris flows submarins. 

CRETÀCIC 

Dolomies massives grises: 

Apareixen de forma molt puntual en la zona d’estudi, però, juntament amb les calcàries i 

margues del Seniniense formen un important relleu.  

El seu gruix és d’uns 20 metres aproximadament, i es presenta en cossos que mai superen els 

dos metres i mig de gruix. 

En els nivells més basals aquestes dolomies tenen intercalacions margoses, i també, de tant en 

tant, s’observen calcàries sorrenques o bioclàstiques, encara que cap al sostre la sèrie és molt 

dolomítica. La dolomitització d’aquest nivell és secundària. La roca té uns colors groguencs que 

li donen un caràcter molt peculiar al conjunt. Això permet una fàcil identificació. 

El contingut fòssil d’aquesta unitat és molt variat i abundant amb lamelibrànquis. El mitjà 

deposicional d’aquesta unitat correspon a un lagoon protegit per un sistema de barres 

desenvolupades dins del mateix lagoon. En conjunt aquest nivell s’interpreta com un cicle 

transgressiu amb instal·lació d’un sistema de lagoon i el seu posterior farciment. 

 
Figura 4.6: Dolomies massives grises estratificades i plegades 

Calcàries i margues: 

En la zona d’estudi també apareix de forma molt puntual, però, juntament amb les dolomies 

massives grises formen un important relleu, essent aquest material més representatiu que 

l’anterior. 
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Litològicament es tracta d’un conjunt homogeni de calcàries i margues que a vegades es veuen 

noduloses o bioclàstiques, parcialment dolomititzades, i que s’alternen amb les margues, que 

poden ser blanques i/o grises. El contingut fòssil del nivell és molt abundant en foraminífers i 

ostràcodes 

Des del punt de vista de les fàcies, els sediments descrits es disposen en seqüències 

generalment negatives, o bé en alternances de calcàries i margues. El tipus d’ambient descrit 

per aquest nivell és el d’una sedimentació de plataforma oberta en alguns sectors, de llacuna 

salobre o estuari que evoluciona a un lagoon restringit amb freqüents exposicions subaèries 

que genera la formació de calitxes. 

TERCIARI 

Conglomerats, gresos i, ocasionalment, sorres i argiles (Eocé): 

Estem davant de la unitat més abundant en el traçat en estudi ja que apareix en gran part del 

tram comprés entre Prat de Comte i el final del traçat. 

Es disposen de forma discordant per damunt dels materials del Mesozoic. Litològicament es 

tracta d’un nivell detrític format per barres de conglomerats, gresos i sorres de color ocre de 

granulometria molt variada. Les sorres i argiles generalment formen cossos no majors de tres 

metres d’espessor. 

 
Figura 4.7: Argiles amb guixos intercalats 

En quant als conglomerats i gresos apareixen alternats en estrats d’ordre mètric. Tenen una 

duresa elevada, sobretot els conglomerats. 

Els conglomerats estan formats de còdols arrodonits, calcaris, de mida 5-15 cm i cohesionats 

amb ciment calcari. Els gresos són de gra mig, marrons-vermellosos i presenten també una 

duresa alta. 
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Figura 4.8: Conglomerats de l’Eocé   Figura 4.9: Alternança de conglomerats i gresos 

El gruix d’aquesta unitat és d’uns 200 metres d’espessor. Les sorres i els conglomerats 

s’interpreten com a fàcies canalitzades amb estructures típiques de corrents tractives “festton, 

laminació paral·lela d’alta energia i ripples de corrent”. En ocasions, en els canals s’observa un 

“lag” format per còdols calcaris d’edat Juràssica i Cretàcica. 

Tot el conjunt es defineix com un sistema deposicional continental fluvial, que prograda durant 

el Paleogè. Aquesta unitat quedaria inclosa en un sistema fluvial amb desenvolupament de 

platja “lake”, associant-se les fàcies canalitzades al sistema tractiu, les argiles a fàcies 

d’inundació i els guixos i carbonats (que també apareixen intercalats de tant en tant), a una 

precipitació química sota condicions climàtiques àrides. 

QUATERNARI 

Al·luvials i dipòsits de vessant (Holocé): 

En aquest grup s’inclouen els materials quaternaris que afloren a mesura que ens apropem a 

Prat de Comte. 

Aquests materials estan lligats a l’acció actual de la xarxa fluvial i a la dinàmica del vessant. 

Tots dos processos generen uns dipòsits formats de còdols, blocs i gravetes envoltats d’una 

matriu argilosa. Els còdols en tots dos casos són poc arrodonits. 

Generalment tenim graves amb contingut variable d’argiles i llims, encara que a vegades 

s’observen còdols i blocs de dimensions decimètriques. Tenen poc espessor i presenten un 

grau de compacitat i cohesió mig. 
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Figura 4.10: Detall col·luvials de l’Hoocé   Figura 4.11: Col·luvials de l’Hoocé 

2.3 Tectònica 

En la zona estudiada es poden diferenciar dues àrees de diferent comportament tectònic; la 

primera definida com a depressió de l’Ebre, i la segona com la regió més meridional dels 

Catalànids, a les proximitats amb l’entroncament de la serralada Ibèrica i que molts autors han 

denominat “Maestrazgo septentrional”. Aquesta està formada per una sèrie d’encavalcaments 

i falles inverses que d’una forma apilada, es disposen segons la direcció nord-est i sud-oest 

provocant un important escurçament de la cobertora. 

La primera zona tectònica (Depressió de l’Ebre),es troba en els primers quilòmetres del traçat. 

Trobem els dipòsits quaternaris col·locats horitzontals, sense que s’observi cap deformació que 

els afecti. Només, a mesura que ens acostem a l’altra unitat tectònica veiem cabussaments 

aproximats de 10º, que obeeixen als moviments basculants del substrat. 

La segona zona tectònica es denomina Ports de Horta i Alfara, i està formada per una sèrie de 

encavalcaments i falles inverses que de forma apilada es disposen segons la direcció NE-SW, 

provocant importants escurçaments en la cobertora. Prevalen a nivell regional amb una clara 

vergència sempre cap al NW, el que motiva a la vorera terciària de l’Ebre una zona plegada per 

l’empenta de totes aquestes unitats. Aquesta deformació, lateralment i cap a l’exterior de la 

depressió, es va atenuant fins adoptar els materials pràcticament una disposició horitzontal o 

subhoritzontal. 

El conjunt d’encavalcaments i plecs que defineixen els ports d’Alfara, Horta i Beceit sud 

responen a una tectònica on el comportament mecànic dels materials ha jugat un paper 

important. S’observa, tant a nivell d’aflorament com de cartografia, una disarmonia en les 

diferents unitats, amb la presència de diferent tipus de plecs dins de la mateixa estructura. 



 

 
10 

3 TREBALLS DE CAMP 

3.1 Anàlisi de talussos actuals 

Al llarg de la zona de projecte apareixen nombrosos talussos però cap d’ells excedeixen un 

metre d’altura.  

4 GEOTÈCNIA 

4.1 Introducció 

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

dels principals materials presents a la zona. La competència i adequació dels materials que es 

defineixen s’han de prendre en termes qualitatius, ja que es requeriria un estudi geotècnic 

complert per una correcta definició del projecte. 

• Col·luvials (Quaternari) 

• Al·luvials (Quaternari) 

• Argiles i guixos (Triàssic) 

•  Calcàries i dolomies (Triàssic i Cretàcic). 

Tot seguit passem a detallar cada un dels grups geotècnics diferenciats tot i que la 

determinació fiable dels paràmetres geotècnics necessaris exigeix la realització de nombrosos 

assaigs in situ, entre els que haurien de figurar: 

• Sondeig mecànics: aquests assaigs permeten la investigació dels talussos projectats en 

les zones de materials menys competents i dimensionar possibles cimentacions per les 

obres de fàbrica. De les mostres inalterades que s’extreuen es poden obtenir els 

paràmetres geotècnics necessaris. La col·locació de piezòmetres permet conèixer 

l’estat del nivell freàtic. 

• Sondeigs superficials: els sondeigs poc profunds a tota la traça han de permetre 

conèixer la capacitat portant de l’esplanada. La presa de mostres seria necessària per a 

la seva identificació, així com la realització d’assaigs Proctor i de CBR, la determinació 

de la humitat natural, contingut de sulfats, expansivitat,.... 

• Sondeigs sísmics: aquests assaigs permetrien conèixer la ripabilitat dels materials en 

les zones previstes de desmunt. 

• Estudis d’aprofitament dels materials provinents de desmunt: són necessaris per 

decidir sobre la necessitat de punts de préstec de materials i d’abocadors. 
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Davant la impossibilitat de realitzar aquests tipus d’assaigs per dur a terme la realització 

d’aquest projecte, s’ha determinat qualitativament cada un dels paràmetres necessaris. 

4.1.1 Col·luvials 

Ens trobem davant un grup molt representatiu en la zona d’estudi, ja que gran part del traçat 

en estudi travessa aquests materials. 

Els dipòsits de vessant, o col·luvials, de la zona es caracteritzen per estar formats per còdols 

mida graves i gravetes. Aquests són angulosos i cohesionats amb una matriu argilosa de color 

marró. Afloren també bretxes argiloses. 

S’ha de remarcar que no es contempla la possibilitat que hi hagi problemes ocasionats per 

inflament o col·lapse donat que existeix una fracció elevada de graves i fracció sorra que eviten 

aquest fenomen. 

4.1.2 Al·luvials 

És un dipòsit molt abundant al principi del projecte. Es caracteritza per estar format per còdols 

arrodonits calcaris (amb fracció de graves i sorres alta), compactes i de mides que arriben als 

50 cm. Es troba envoltat d’una matriu argilosa que dóna un grau de cimentació elevat. El grau 

de compacitat del dipòsit és alt. 

L’observació de camp ha posat de manifest l’alta concentració de graves, la presència d’argiles 

i l’elevada compacitat que tenen els al·luvials al principi del traçat. 

En els al·luvials no es detecta la presència de guixos i la baixa fracció d’argiles fa que no es 

contempli la possibilitat que hi hagi problemes ocasionats per inflament o col·lapse. 

4.1.3 Argiles i guixos 

Els guixos de la zona són fibrosos i es disposen en làmines que tenen un gruix que varia de 1 a 

5 centímetres. Es presenten disposats en l’espai en totes direccions, donant un caràcter caòtic 

als dipòsits. Els guixos es troben envoltats d’argiles vermelles. 

La característica geotècnica d’aquest tipus de material és que presenten una alta 

susceptibilitat a ser dissolts i per tant a generar cavitats que en el temps poden col·lapsar. Per 

altra banda s’ha de tenir en compte el seu comportament plàstic que pot donar problemes 

d’inestabilitat del vessant a mig termini. 
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4.1.4 Calcàries i dolomies 

Són roques que en general estan en bon estat i presenten una resistència i compacitat altes. 

En quant a la presència de diaclassat en la roca no apareixen més de dues famílies de 

diaclasses que afectin a la roca i normalment una d’elles sol ser poc penetrant. El diaclassat 

més abundant té un caràcter poc rugós i un espaiat que difícilment és menor a un metre. Té 

una continuïtat elevada i molt poca obertura (generalment l’obertura és menor a un 

mil·límetre). 

En la zona apareixen calcàries i dolomies d’edats diferents, les més abundants són les del 

triàsic superior (M-3) mentre que les del Cretàcic apareixen a menys indrets. Tot dos grups es 

diferencien per tenir orientacions diferents tant de diàclasis com d’estratificació. 

Cal dir que les calcàries cretàciques estan molt plegades i l’estat del massís és una mica alterat. 

En canvi les triàsiques són més massives donat que estan menys estratificades. En general 

aquestes darreres es troben menys alterades. 

5 GEOTÈCNIC DEL CAMÍ 

5.1 Aprofitament 

Malgrat la falta de dades, s’ha intentat obtenir una classificació dels materials. La taula següent 

indica els diferents materials de la traça que hem caracteritzat com a sòls i la seva classificació 

segons la Ordre Circular 326/00 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment: 

 

Taula 4.1: Classificació segons ordre circular 326/00. 

Segons la mateixa Ordre Circular, els al·luvials i col·luvials quaternaris seran aptes per a 

l’execució del cos principal dels terraplens. 

Els col·luvials excavats podrien donar lloc a un sòl tolerable donada l’alta concentració de fins i 

la presència de blocs majors de 100 mm. En quant als al·luvials excavats, les visites de camp 

efectuades indiquen un baix percentatge de fins del dipòsit així com l’alta compacitat que 

presenta. 

Col·luvial Tolerable

Al·luvial Tolerable

Guixos Marginal 

Argiles Marginal 

MATERIAL
CLASSIFICACIÓ SEGONS ORDRE 

CIRCULAR 326/00
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En l’estudi geològic i, en concret, a l’apartat anterior s’ha explicat la possibilitat que existeixi 

una capa de guixos. En aquest cas seria necessari estabilitzar l’esplanada amb cal. No obstant, 

durant la visita de camp no es va observar cap aflorament de guixos en la zona per on passaria 

el traçat. Per tant, de cara al dimensionament de la secció estructural s’ha obviat aquesta 

possibilitat. 

5.2 Terra vegetal i saneig 
Dels resultats obtinguts en l’observació feta a camp es desprèn que els següents gruixos de 

terra vegetal: els gruixos de terra vegetal oscil·len entre 20 i 40 cm, d’aquesta manera el valor 

mig al llarg del traçat de 30 cm. Aquesta capa del terreny s’ha d’acopiar per la seva posterior 

utilització en el recobriment dels talussos i permetre així les plantacions. 

5.3 Caracterització de l’esplanada 

5.4 Excavabilitat 

Tota els materials que afloren al llarg del traçat existent són excavables per mitjans mecànics. 

Val a dir que pel cas dels al·luvials del principi de projecte que són més compactes. 

6 ESTABILITAT DE TALUSSOS 

6.1 Estabilitat i pendent òptim dels talussos de desmunt 

Pels desmunts, donat que el més alt no és gaire superior al metre de desnivell de cota, 

s’accepta un talús d’ 1/1 (H/V). 

Per conèixer ràpidament la resposta del massís a l’excavació, és recomanable efectuar els 

desmunts en les primeres fases de l’obra (sempre que la programació de les obres ho permeti), 

ja que d’aquesta manera és més probable que es posin de manifest possibles inestabilitats. En 

el cas d’observar-se problemes d’inestabilitat, el que caldria fer seria rebaixar l’angle del talús, 

emprant bolons només en casos extrems, que no es gens probable que es doni en aquest 

projecte per la baixa altura d’aquests. 

6.1.1 Talussos en roques 

Les possibles causes d’inestabilitat en aquest tipus de talussos tenen a veure amb la geometria 

dels plans de trencament preferent, és a dir els plans d’estratificació i les diaclases observades. 

Els possibles mecanismes de trencament són els següents: 

• Ruptura planar: desenvolupada segons un pla preferent 
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• Ruptura en falca: desenvolupada al llarg de la intersecció entre dos plans de 

discontinuïtat (involucra un volum menor de material que l’anterior i per tant és 

menys perillosa). 

• Ruptura per bolcada: quan hi ha discontinuïtats que cabussen contra el talús. 

• Ruptures globals: en massissos rocosos molt diaclasats, amb una mida característica de 

bloc molt petita respecte de les dimensions del talús. 

6.2 Terraplens 

El talús en terraplenat adoptat serà d’ 1/1 (H/V), tenint en compte que els desnivells en alçat 

entre la cota superior de la nova via i la cota del terreny no acostumen a superar el metre i mig 

i que, per tant, no seran incompatibles un talús suficient per al correcte funcionament 

estructural de la via. Aquest talús adoptat és el que més s’adapta al que constava abans de 

l’incendi. 

6.2.1 Assentaments en els terraplens 

La majoria dels terraplens projectats se situen bàsicament sobre sòls, al·luvials i col·luvials, i 

una petita part sobre roca, bàsicament calcàries. 

Als terraplens executats sobre roca els únics assentaments que es poden produir seran de 

tipus elàstic. El mòdul elàstic en aquests materials és molt elevat i oscil·la al voltant dels 2000 

MPa. Els assentaments que es produiran en materials amb aquest mòdul sotmès a càrregues 

relativament petites són perfectament omissibles. 

En quant als terraplens executats sobre sòls tampoc cal preveure deformacions importants. En 

el cas dels al·luvials el contingut en graves i còdols és molt alt el que fa que el mòdul 

d’elasticitat sigui certament elevat en quasi tots els dipòsits (podem preveure al voltant de 20 

Mpa). Aquest mòdul d’elasticitat elevat junt amb la baixa càrrega que aplica el terraplè fa que 

els assentaments siguin també omissibles. En el cas dels col·luvials, la baixa càrrega que 

representa un terraplè d’aquestes característiques fa que els assentaments que puguin tenir 

lloc siguin també omissibles. 

6.2.2 Estabilitat dels terraplens 

Tots els terraplens del projecte tindran una inclinació 1H:1V. 

En el cas dels terraplens executats sobre substrat rocós no s’aprecia cap mecanisme de ruptura 

que pugui generar inestabilitats davant de l’aplicació de la càrrega del terraplè. No és possible 

la ruptura mitjançant una superfície circular com en un sòl ni per plans de discontinuïtats o 
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falques formades per la intersecció entre dos plans. La ruptura per enfonsament no és tampoc 

possible tenint en compte les càrregues moderades que s’apliquen. 

Únicament serà necessari assegurar la unió entre el terraplè i el terreny en les zones en què la 

traça es troba a mitja vessant i en què la pendent és important. Aquesta unió s’han de fer 

mitjançant un esglaonat en el terreny natural . 

Els talussos, en terraplè, hauran de protegir-se mitjançant la plantació d’espècies autòctones 

de la regió, amb la finalitat d’evitar l’alteració i posterior arrossegada de les partícules per 

l’aigua de pluja així com afavorir la integració paisatgística de la nova infraestructura. La 

possible meteorització del talús s’haurà de considerar. Com és normal, abans d’executar 

aquests acabats del talús, aquest haurà d’estar lliure de qualsevol bloc inestable. 

7 SISMICITAT DE LA ZONA 

Segons “La Norma sismorresistent P.D.S.-1 (1994)”, la perillositat sísmica d’una zona es 

defineix mitjançant el mapa de perillositat sísmica publicat com a figura 2.1 en el capítol 2 de 

l’annex del BOE nº 33 del 8 de febrer de 1.995. 

Aquest mapa defineix per cada punt del territori, un valor del coeficient: 

��
�

 

on: 

ab : acceleració sísmica bàsica. 

g : acceleració de la gravetat (9,8 m/s2). 

Per la zona estudiada aquest coeficient té un valor de: 

��
�
≈ 0.04 

D’aquí tenim que el valor de l’acceleració sísmica bàsica per la nostra zona (ab) és: 

�� = 0.04 × � 

�� = 0.04 × 9.8	/�� 

�� = 0.588	/�� 
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El capítol 2.2 de l’annex (BOE nº 33 de 1995) es defineix l’acceleració sísmica de càlcul (ac) com 

a: 

�� = 	� ×	�� 

	� = (� 50� )�.�� 

on: 

�: coeficient de risc. 

t : període de vida de la construcció 

En el nostre cas tenim: 

t = 100 anys. 

� = 1,30 

Per tant el valor de ac és: 

�� = 1.30 × 0.588 = 0.75	/�� 

El capítol 4 de l’annex del BOE nº 33 de 1.995, concernent a les regles de disseny i 

prescripcions constructives en zones sísmiques ens diu que per valors d’ac menors de 0,12·g 

(1,176 m/s2) no és obligatori el compliment d'aquestes regles. 

Per tant, segons la norma, i amb relació al projecte de la carretera estudiada, no és obligatori 

la consideració de les regles de disseny i prescripcions constructives en zones sísmiques. 

8 RECOPILACIÓ D’EXPLOTACIONS EXTRACTIVES 

A la zona d’estudi s’han localitzat explotacions d’argiles, calcàries, graves, marbres i sauló que 

poden utilitzar-se com a materials de préstec. 

9 ABOCADORS 

El dipòsit controlat en servei més proper a l’àrea de projecte és el de Móra d’Ebre i es troba a 

uns 40 Km de distància. 
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1 INTRODUCCIÓ 

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 en l’entorn de l’espai fluvial afectat. 

En aquest annex es determinen aquests cabals d’avinguda anomenats cabals de referencia 

originats per la pluja a la conca/conques interceptades pel traçat del camí número 8 situat en 

els Ports de Tortosa., i que servirà de base pel dimensionament del drenatge longitudinal i 

transversal de la carretera. 

2 NORMATIVA I RECOMANACIONS TÈCNIQUES 

La normativa considerada per a l’estudi ha estat la següent:  

- Agència Catalana de l’Aigua (2003). Guia Tècnica: Recomanacions tècniques per als 

estudis d’inundabilitat d’àmbit local.  

- Agència Catalana de l’Aigua (2006). Guia Tècnica: Recomanacions tècniques per al 

disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. 

- Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (1990). Instrucción 5.2-IC. Drenaje 

superficial. 

- “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, se 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. 

3 DADES DE PARTIDA 

Per a la realització del present annex s’ha partit de les dades que es descriuen a continuació 

quan han estat necessàries. 
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3.1 Cartografia 

Per a la delimitació de conques es parteix del aixecament topogràfic realitzat expressament 

per  al projecte. 

En qualsevol cas, i potestativament, es poden utilitzar les cartografies temàtiques següents: 

- Cartografia a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Plànol geològic de Catalunya a escala 1:250.000. Institut Cartogràfic de Catalunya (1ª 

reimpressió, 2003). 

- Plànol d’usos del sòl de Catalunya a escala 1:250.000. Institut Cartogràfic de Catalunya 

(1987). 

- Classificació dels usos del sòl a Catalunya. Generalitat (2002). 

- Base geològica de Catalunya a escala 1:50.000. Generalitat de Catalunya (2006). 

Transcripció de la informació geològica continguda en els fulls MAGNA publicats per 

l'IGME (Instituto Geológico y Minero de España). 

3.2 Xarxa existent 

Les dades relatives a la xarxa de drenatge existent han estat subministrades per l’informe dels 

bombers i pel peritatge de la zona afectada.  

També s’han realitzat visites de camp per tal de comprovar “in situ” i precisar aquestes dades 

així com determinar si hi ha i on es situen les escomeses particulars. 

4 METODOLOGIA 

4.1 Introducció 

L’anàlisi complert del drenatge passa pels següents estadis: 

- Determinació del període de retorn associat a un risc d’ocurrència. 

- Anàlisi de la climatologia de la zona d’estudi que ha de proporcionar fonamentalment 

les precipitacions màximes 

- Anàlisi hidrològic per a la determinació de cabals d’avinguda procedents de les pluges 

màximes estimades per als períodes de retorn considerats 

- Anàlisi hidràulic de les obres de drenatge necessàries per evacuar els cabals calculats. 



ANNEX Nº 5. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 3 

Per a oferir la solució més realista davant de la problemàtica s’aplicarà un model hidrològic 

hidràulic de simulació que fa els càlculs en règim no permanent. 

4.2 Període de retorn 

El dimensionament i comprovació dels elements de drenatge previstos, s’ha de realitzar per a 

un període de retorn determinat per a cada cas, i que correspon a un nivell de risc 

d’ocurrència, que es recull en general a la bibliografia disponible, i en particular a les 

recomanacions de la instrucció 5.2-I.C. per a drenatge superficial. 

4.3 Climatologia 

La caracterització climàtica de la comarca de la Terra Alta s’inclou dintre d’un clima 

mediterrani de muntanya mitjana, caracteritzat per una pluviositat escassa i una oscil·lació 

tèrmica anual força acusada. Tot i així, dins de la pròpia comarca es poden diferenciar una 

sèrie de característiques locals segons la zona d’estudi que permeten la diferenciació d’uns 

certs climes locals. Els principals factors que provoquen aquestes diferències són el relleu, la 

proximitat al mar i la latitud. 

4.3.1 Temperatures 

Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, corresponents a l’estació 

meteorològica que el SMC te a la població d’Horta de Sant Joan, la temperatura mitjana anual 

és de 15.1ºC. El mes més càlid és Agost, amb una temperatura mitjana de 23.96ºC i el més fred 

el Gener, amb una temperatura mitjana de 6.93ºC. La temperatura mitjana anual de les 

màximes és de 21.1ºC, donant-se les temperatures màximes més altes al més d’Agost amb un 

valor mig de 37.8ºC. La temperatura mitjana anual de les mínimes és de 10.07ºC, obtenint-se 

les temperatures mitges mensuals mínimes més baixes al mes de Gener, amb un valor de –

4.37 ºC. 

La temperatura màxima absoluta registrada a l’estació meteorològica d’Horta de Sant Joan en 

els última anys és de 43ºC i va tenir lloc el mes de Juliol del 1983. La temperatura mínima 

absoluta és de – 16ºC i va succeir el mes de Gener de l’any 1971. 

A continuació, es mostren les isolínies de temperatures de gener i juliol de la zona obtingudes 

dels gràfics del “Instituto Nacional de Meteorología”. 
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Figura 5.1: Isolinies de temperatura (Gener) 

 

 
Figura 5.2: Isolinies de temperatura (juliol) 
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4.3.2 Període de glaçades 

Per determinar el període lliure de gelades s’utilitzarà el criteri de Papadakis, que considera 

que no hi ha glaçades quan el valor de les mitjanes de les temperatures mínimes absolutes és 

superior a 2ºC. Així doncs, seguint aquest criteri es considera que el període lliure de gelades 

és de 140 dies. 

4.3.3 Pluviometria 

La pluviositat anual a la comarca de la Terra Alta se situa entre els 400 i 500mm, i 

concretament a Horta de Sant Joan és de 453mm de mitjana anual. Els màxims es registren 

generalment a la tardor (octubre) i primavera (maig), generalment produïdes per fronts polars, 

formats entre Groenlàndia i Islàndia, que és una massa d’aire polar marítim, que en trobar-se 

amb l’aire subtropical també marítim obliga a ascendir aquest últim produint-se pluges 

abundants i suaus. 

Els mesos d’estiu les precipitacions solen ser ocasionades per fenòmens de convecció. Degut a 

l’escalfament de la terra es creen corrents d’aire convectius que provoquen precipitacions de 

tipus tempestuós de poca durada, i de vegades presentant-se en forma de Calamarsa. 

A continuació, s'adjunta un gràfic on es pot deduir la quantia de dites precipitacions a la zona 

objecte d'anàlisi. 

 
Figura 5.3: Volum de precipitacions 
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5 HIDROLOGIA 

5.1 Introducció 

L’Estudi Hidrològic té com a objecte fonamental la determinació dels cabals recollits en cada 

una de les conques interceptades per la traça del camí, permetent definir la ubicació i 

característiques de les obres de drenatge necessàries. A tal efecte s'analitza la pluviometria de 

la zona, determinant els cabals màxims per a cada conca i pels diferents períodes de retorn 

considerats. Aquest càlcul es fa segons el mètode hidrometeorològic que recomana la 

Instrucción de Carreteras, 5.2.- IC. amb les últimes modificacions proposades pel CEDEX, 

consistents en la inclusió de dos coeficients de correcció. 

5.2 Determinació de les conques 

Les conques que s’han tingut en compte són aquelles de petita i gran extensió que queden 

interceptades per la traça dels diferents vials del present projecte. Com s’ha comentat 

anteriorment, aquestes conques s’han determinat a partir de la cartografia a escala 1/50000 i 

1/5000. 

Al plànol de l’Apèndix s’han representat les conques considerades al llarg de la traça de 

l’alternativa escollida. 

Una vegada determinades les conques i subconques es poden mesurar les característiques 

físiques que les caracteritzen (àrea, longitud i pendent) i determinar el temps de concentració 

(Tc). Per avaluar aquest valor, necessari per a calcular la intensitat de precipitació, s’han tingut 

en comte els criteris de disseny de l’Agencia Catalana de l’Aigua que diferencia tres casos per  

conques canalitzades: 

- Conques rurals amb superfície impermeabilitzada inferior a 0,04A, on A és l’àrea total 

de la conca estudiada; el temps de concentració es determina mitjançant la fórmula de 

J.R.Témez: 

76'0

25'03'0 







=

j

L
Tc  

Tc: Temps de concentració [h] 
L: Longitud del curs principal [km] 
j: Pendent mitjà del curs principal [m/m] 
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- Conques urbanitzades: amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca 

i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat 

o complet. Curs principal no revestit amb material impermeable i de petita rugositat. 

76'0

25'0
3'0

)2(1

1









−+
=

j

L
Tc µµ

 

Tc: Temps de concentració [h] 
L: Longitud del curs principal [km] 
j: Pendent mitjà del curs principal [m/m] 
μ: Tant per 1 de l’àrea impermeable de la conca 

- Conques urbanitzades: 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

25'0
3'0

)2(31

1









−+
=

j

L
Tc µµ

 

Tc: Temps de concentració [h] 
L: Longitud del curs principal [km] 
j: Pendent mitjà del curs principal [m/m] 
μ: Tant per 1 de l’àrea impermeable de la conca 

En el cas de conques amb fluxe difós, com són la majoria dels nostres casos, segons la norma 

5.2-IC. “Drenaje Superficial”. 

Totes les conques s’han calculat segons el primer cas. 
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Conca Area (Km2) Long1(m) Zin1(m) Zfin1(m) Dz1(m) Jmed(m/m) Tc (hores)

C1 0,102 1.105,00 490,60 470,70 19,90 0,018 0,500

C2 0,049 349,82 507,50 473,46 34,04 0,097 0,320

C3 0,043 893,75 487,00 473,90 13,10 0,015 0,510

C4 0,070 122,47 479,20 436,50 42,70 0,349 0,225

C5 0,065 286,27 483,60 395,50 88,10 0,308 0,242

C6 0,066 286,27 483,60 395,50 88,10 0,308 0,242

C7 0,060 915,98 511,10 375,30 135,80 0,148 0,325

C8 0,055 286,27 483,60 395,50 88,10 0,308 0,242

C9 0,034 236,74 444,20 393,80 50,40 0,213 0,135

C10 0,018 87,73 426,00 421,00 5,00 0,057 0,118

C11 0,000 50,00 432,10 427,30 4,80 0,096 0,137

C12 0,001 64,00 434,90 427,30 7,60 0,119 0,152

C13 0,016 118,66 465,50 442,60 22,90 0,193 0,170

C14 0,001 54,77 456,00 444,00 12,00 0,219 0,044

C15 0,001 32,07 454,00 446,00 8,00 0,249 0,125

C16 0,010 245,15 500,00 450,00 50,00 0,204 0,242

C17 0,030 524,91 510,20 455,90 54,30 0,103 0,283

C18 0,004 57,35 494,10 480,20 13,90 0,242 0,117

C19 0,013 57,35 494,10 480,20 13,90 0,242 0,117

C20 0,024 408,20 511,10 483,10 28,00 0,069 0,342

C21 0,015 261,23 511,10 495,00 16,10 0,062 0,325

C22 0,007 95,44 550,00 521,20 28,80 0,302 0,133

C23 0,017 184,21 556,20 506,40 49,80 0,270 0,178

C24 0,163 184,21 556,20 506,40 49,80 0,270 0,178

C25 0,006 91,22 530,00 503,30 26,70 0,293 0,130

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

 
Taula 5.1: Característiques físiques 

5.3 Precipitació de càlcul 

Per a l'obtenció dels valors de precipitació de projecte s'han utilitzat dos mètodes: 

- Mapes de pluges elaborats segons la funció de probabilitat SQR - ETmáx que es troben 

a la publicació ''Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes màximes'', de 

la Junta d'Aigües. 

- Aplicació informàtica MAXPLU, adjunta al llibre del Ministeri de Foment “Máximas 

lluvias diarias en la España Peninsular” 1999, en el qual mitjançant la localització del 

punt d’estudi obtenim el coeficient de variació Cv i el valor mig P de la màxima 

precipitació diària. 

5.3.1 Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes màximes 

Segons la Junta d’Aigües el projecte està situat en la zona 3, per tant per al període de retorn 

de 100 anys li correspon una pluja diària de 185 mm/dia, i pel de 500 anys una de 245 mm/dia. 
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5.3.2 Mapa de màximes precipitacions diàries 

El mètode d’utilització del mapa és el següent del mapa publicat pel Ministerio de Fomento 

“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” és: 

- Localització al plànol del punt geogràfic desitjat. 

- Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació Cv i del valor 

mig, P, de la màxima precipitació diària anual, interpolant entre corbes en cas 

necessari. 

- Per al període de retorn Tr desitjat, i el coeficient de variació Cv s’obté el factor 

d’amplificació Kt mitjançant la utilització de la taula que s’exposa a l’apèndix B. 

- Realització del producte entre el factor de amplificació Kt i el valor mig P, obtenint la 

precipitació diària màxima associada al període de retorn desitjat. 

Tot aquest procediment es pot simplificar fent servir l’aplicació informàtica MAXPLU, adjunta 

al llibre del Ministeri de Foment “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” 1999, en el 

qual mitjançant la localització del punt d’estudi en coordenades geogràfiques o UTM, obtenim 

el coeficient de variació Cv i el valor mig P de la màxima precipitació diària anual per aquest 

punt. A partir d’aquests valors el programa estima la precipitació diària màxima per al període 

de retorn sol·licitat assumint una distribució SQRT-ETmàx. 

S’han estudiat dos punts representatius, en el traçat i fora del traçat, de cara a obtenir la 

precipitació de càlcul més desfavorable. Un és a Prat de Comte, l’altre és a Horta de Sant Joan. 

Els dos valors de precipitació són molt semblants, però el més desfavorables es troba a Horta 

de Sant Joan, pel que es calcularà tota la traça amb aquests valors de precipitació: 

Els resultats del MAXPLU són: 

Tr (anys) P mitja Cv P (mm/dia)

2 76 0,447 68

5 76 0,447 96

10 76 0,447 118

25 76 0,447 147

50 76 0,447 170

100 76 0,447 196

500 76 0,447 261

1000 76 0,447 290  
Taula 5. 2: Dades Maxplu 
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5.3.3 Discussió de resultats 

En la taula següent es comparen els valors de precipitació diària màxima que s’obtenen en les 

diferents fonts d’informació: 

2 - 65,1

5 - 92,1

10 - 111,7

25 - 138,8

50 - 161,0

100 185 185,3

200 - 209,7

500 245 244,5

RESULTATS

Període de retorn Tr 
(anys)

Junta d'aigües         
Pd (mm/dia)

Ministeri de foment 
Pd (mm/dia)

 
Taula 5.3: Comparació de resultats de precipitació 

De la comparació dels valors obtinguts en les diferents fonts d’informació utilitzades, s’observa 

que els resultats són del mateix ordre de magnitud. 

La precipitació a adoptar per al període de retorn del projecte serà doncs: 

Pd = 111’7 mm/dia (Tr=10 anys) 

Aquesta la precipitació de càlcul que utilitzarem per estimar els cabals en cada conca. No 

obstant, cal tenir en compte que el fet d’assumir la simultaneïtat de les precipitacions 

associades a un mateix període de retorn en tots els punts d’una conca s’allunya de la realitat 

a mesura que l’àrea de la conca en qüestió augmenta. Així doncs, en funció de la superfície de 

la conca s’introdueix un factor corrector que respon a la següent expressió: 

     si A<1 km2 

    si 1<A<3000 km2 

5.4 Estudi d’escolament 
Els coeficients d'escolament s'han calculat a partir dels valors de llindar d'escolament donats 

per la Instrucció 5.2-I.C. ''Drenaje Superficial'', de la Direcció General de Carreteres, utilitzant 

també les recomanacions proposades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a les 

Recomanacions Tècniques d’estudis d’inundabilitat d’àmbit local. 

Per a obtenir el llindar d'escolament, necessitem conèixer les següents dades de tota la 

superfície delimitada per les conques: 
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1. L’ús del sòl. 

2. La pendent del terreny; necessitem conèixer si aquesta es igual o superior al 3%, o si es 

inferior al 3%. 

3. Els grups de sol (tipus A, B, C, D) definits en la guia tècnica de “recomanacions 

tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicat per l’Agencia Catalana 

de l’Aigua en març de 2003. 

4. Les característiques hidrològiques dels terrenys.  

Per això s'ha estudiat: 

L'ús del sòl en cada àrea de la zona, a partir dels plànols topogràfics i del mapa de “classificació 

dels usos del sòl a Catalunya 2002” del departament de medi ambient de la Generalitat de 

Catalunya.  

1. S’ha considerat pendent del terreny inferior al 3%, en base a la localització del projecte 

i al mapa de pendents de Catalunya que proporciona l’ACA. 

2. A partir del mapa geològic a escala 1:50.000 de què es disposa, es classifiquen les 

conques estudiades com a grup de sòl A, B, C o D. La següent taula ens mostra la 

potencia, textura i drenatge dels quatre grups diferents definits. 

GrupGrupGrupGrup    
InfiltracióInfiltracióInfiltracióInfiltració    

estat humitestat humitestat humitestat humit    
PotènciaPotènciaPotènciaPotència    TexturaTexturaTexturaTextura    DrenatgeDrenatgeDrenatgeDrenatge    

AAAA    Ràpida Gran 
Sorrenca 

Sorrenca-llimosa 
Perfecte 

BBBB    Moderada Mitjana a gran 

Franco-sorrenca 

Franca 

Franca-argilosa-sorrenca 

Franco-llimosa 

Bo a moderat 

CCCC    Lenta Mitjana a petita 

Franco-argilosa 

Franco-argilo-llimosa 

Argilo - sorrenca 

Imperfecte 

DDDD    Molt lenta 
Petit (litosòl) o 

horitzons d’argila 
Argilosa 

Pobre a molt 

pobre 

Nota: Els terrenys amb nivell freàtic alt es consideren del grup D, 
 

Taula 5.4: Classificació de sòls a efectes del llindar d’escorrentiu 

4) A la vista del estat del terreny, i tenint en compte sempre el cas més desfavorable es 

consideraran les característiques hidrològiques dels diferents usos. 

A partir d’aquests factors, s’obtenen els Po, per a cadascuna de les  subàrees en què es divideix 

cada conca. Aquests es troben detallats en l’apèndix B. Depenent del pes de cada subàrea, 
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s’obté un valor mig de Po per a la conca. Dels resultats obtinguts en moltes conques es va 

concloure que és convenient augmentar el llindar d’escorrentiu amb un factor regional, que 

reflecteix la variació regional d’humitat habitual en el sòl al començament de les pluges 

significatives. El factor regional recomanat per la zona d’estudi és igual a Cc=1’3. Per tant, el 

llindar d’escorrentiu que caldrà utilitzar en el càlcul de la pluja neta és el valor de P0’, calculat 

com: 

00
'

0 ·3'1· PPCP c ==
 

La següent taula ens mostra els diferents valors de Po i els valors adoptats d’aquests per a les 

diferents conques: 

Conca Po_mig Po'_mig Po'_adoptat

C1 14,00 18,20 18,20

C2 14,00 18,20 18,20

C3 14,00 18,20 18,20

C4 18,20 23,66 23,66

C5 18,20 23,66 23,66

C6 18,20 23,66 23,66

C7 11,90 15,47 15,47

C8 11,90 15,47 15,47

C9 7,40 9,62 9,62

C10 7,40 9,62 9,62

C11 8,00 10,40 10,40

C12 8,00 10,40 10,40

C13 8,00 10,40 10,40

C14 8,00 10,40 10,40

C15 8,00 10,40 10,40

C16 8,70 11,31 11,31

C17 11,60 15,08 15,08

C18 10,15 13,20 13,20

C19 10,15 13,20 13,20

C20 11,35 14,76 14,76

C21 11,35 14,76 14,76

C22 14,60 18,98 18,98

C23 14,60 18,98 18,98

C24 7,50 9,75 9,75

C25 7,50 9,75 9,75  
Taula 5.5: Resum valors P0 adoptats 

A partir del llindar d'escolament i de la precipitació diària (Pd) es pot calcular el coeficient 

d'escolament corresponent al sòl en qüestió, essent: 
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Pd: Precipitació diària, depèn del període de retorn 
Po: Llindar d’escorrentiu 
C: Coeficient d’escorrentiu 

Donat que el valor de C depèn de Pd, s'obtenen valors diferents segons la pluja de projecte 

considerada. 

Per a cada conca s'ha calculat el percentatge de l'àrea total que correspon a cada tipus de sòl, 

en funció del qual s'han obtingut els valors mitjans dels coeficients d'escolament i s'ha 

obtingut un coeficient mig per a tota la conca, Cm. 

En la següent taula es mostren els següents valors: 
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Conca Tr 10 anys

C1 0,510

C2 0,510

C3 0,510

C4 0,417

C5 0,417

C6 0,417

C7 0,566

C8 0,566

C9 0,718

C10 0,718

C11 0,695

C12 0,695

C13 0,695

C14 0,695

C15 0,695

C16 0,670

C17 0,575

C18 0,620

C19 0,620

C20 0,582

C21 0,582

C22 0,495

C23 0,495

C24 0,714

C25 0,714

COEFICIENT D'ESCORRENTIU

 
Taula 5.6: Coeficients d’escorrentiu adoptats en cada conca 

5.5 Càlcul de cabals 

Per a calcular els cabals recollits a les conques s'ha utilitzat el mètode hidrometeorològic, 

recollit en la ''Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial''. Aquest mètode és vàlid per a conques 

petites, les quals defineix la instrucció com les que tenen un temps de concentració menor a 

sis hores aproximadament. Tal i com s'ha estudiat en els punts anteriors, totes les conques 

interceptades per la traça compleixen aquesta condició, per tant el mètode és aplicable a 

totes. 

La fórmula que proporciona el cabal de referència és la del mètode racional: 

K

AIC
Q t··=  
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Q: cabal màxim d’avinguda (m3/s) 
It: intensitat de xàfec (mm/h) 
A: àrea de la conca (km2) 
K: coeficient de majoració i de canvi d’unitats 
C: coeficient d’escorrentiu 

Malgrat que el mètode racional presenta una formulació amb un clar sentit físic, que afavoreix 

el control dels càlculs i és susceptible d’anàlisis regionals, les versions tradicionals —com la de 

la instrucció 5.2— reflecteix resultats que en general sobreestimen la llei de freqüències de 

cabals, especialment en el rang de període de retorn baixos i mitjos. 

Davant d’aquesta situació, la Dirección General de Carreteras va promoure una sèrie d’estudis 

per a elaborar una metodologia que, conservant les virtuts de la fórmula racional, corregís les 

seves deficiències, de forma que aproximés els resultats a la realitat. 

J.R. Témez, Cap d’Hidrología del CEDEX ha presentat una nova i millor aproximació, resultat 

dels últims estudis del mètode racional en les conques espanyoles. La proposta inclou dues 

novetats mitjançant dos nous paràmetres: 

• KA que ja ha estat introduït l’apartat 2.3 Precipitació de càlcul i té en compte el 

repartiment espacial de la pluja de disseny. 

• KT que s’exposa a continuació i té a veure amb el repartiment temporal de la pluja de 

disseny. 

El mètode es basa en un balanç global de l’aigua recollida per la conca, mitjançant l’aplicació 

d’una intensitat de precipitació mitja a tota la conca. El cabal que s’obtindria així s’afecta per 

un coeficient d’escolament, que reflecteix totes les pèrdues per infiltració, evaporació, 

transpiració etc., i que simplifica en un sol paràmetre les pèrdues inicials i la seva variació en 

funció del temps transcorregut des de l’inici de la pluja. 

Donat que la intensitat de la pluja disminueix amb la seva duració total, s’utilitza per al càlcul la 

intensitat corresponent a una pluja de duració igual al temps de concentració de la conca, 

donat que en aquesta situació s’obté un cabal màxim. 

La fórmula que resumeix les noves aportacions de J.R. Témez és: 

6'3

··
·

AIC
KQ t

T=  
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Q: cabal màxim d’avinguda (m3/s) 
It: intensitat de xàfec afectada de KA (mm/h) 
A: àrea de la conca (km2) 
C: coeficient mig d’escorrentiu afectat de KA 
KT: Coeficient d’uniformitat 

El coeficient KT, que afecta directament al cabal, es justifica en el fet que en augmentar les 

dimensions de la conca, algunes de les hipòtesis assumides perden validesa, amb el que es fa 

necessària la correcció dels resultats. Un dels aspectes més importants a corregir és el que 

pressuposa que l’escolament es reparteix uniformement en l’interval de duració de l’episodi 

de pluja. Aquesta correcció es duu a terme mitjançant l’anteriorment citat coeficient KT, i 

encara que varia entre episodis de pluja, el seu valor promig pot estimar-se a partir del temps 

de concentració mitjançant la següent expressió i ha estat contrastada en diferents conques 

espanyoles. 

14
1

25'1

25'1

+
+=

c

c

T

T
K  

Com a conseqüència dels estudis duts a terme, es segueix que la formulació corregida del 

mètode racional és aplicable a conques el temps de concentració de les quals no superi les 24 

hores i sempre que la superfície de la conca afectada sigui inferior a 3.000 Km2. 

De tots els paràmetres citats, l’àrea i el coeficient d’escolament han estat calculats per a totes 

les conques als apartats anteriors. La intensitat de precipitació es calcula a partir de la 

precipitació diària de projecte i del temps de concentració de la conca, mitjançant la següent 

formulació: 

128

28

1
1'0

1'01'0

−
−









=

Tc

dd

t

I

I

I

I
 

It (mm/h): Intensitat mitjana de precipitació 
Id (mm/h): Intensitat mitjana diària de precipitació corresponent al període de retorn. Id = 

     Pd / 24 
Pd (mm): Precipitació diària corresponent al període de retorn 
I1 (mm/h): Intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn 

Tal i com es mostra en la següent figura, la relació és  = 11 
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Figura 5. 4: Relació entre les intensitats de pluja horària i diària (I1/Id) 

Amb aquestes dades s’ha realitzat el càlcul del cabal de totes les conques per a un període de 

retorn de 10 anys. Els resultats es mostren a la taula següent: 
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Conca C, mig Tc (hores) It (mm/h) KT Q (m3/s)

C1 0,510 0,500 76,84 1,029 1,142

C2 0,510 0,320 98,37 1,017 0,700

C3 0,510 0,510 75,99 1,030 0,479

C4 0,417 0,225 118,63 1,011 0,973

C5 0,417 0,242 114,18 1,012 0,871

C6 0,417 0,242 114,18 1,012 0,884

C7 0,566 0,325 97,55 1,017 0,930

C8 0,566 0,242 114,18 1,012 1,007

C9 0,718 0,135 154,02 1,006 1,044

C10 0,718 0,118 164,44 1,005 0,585

C11 0,695 0,137 152,76 1,006 0,008

C12 0,695 0,152 145,03 1,007 0,026

C13 0,695 0,170 137,06 1,008 0,438

C14 0,695 0,044 260,08 1,001 0,049

C15 0,695 0,125 159,85 1,005 0,031

C16 0,670 0,242 114,18 1,012 0,205

C17 0,575 0,283 105,11 1,015 0,506

C18 0,620 0,117 165,12 1,005 0,122

C19 0,620 0,117 165,12 1,005 0,367

C20 0,582 0,342 94,88 1,018 0,372

C21 0,582 0,325 97,55 1,017 0,234

C22 0,495 0,133 155,02 1,006 0,140

C23 0,495 0,178 133,89 1,008 0,322

C24 0,714 0,178 133,89 1,008 4,355

C25 0,714 0,130 156,78 1,006 0,176

CABALS DE DISSENY  Tr10

 
Taula 5.7: Càlcul de cabals en les conques definides 

6 OBRES DE DRENATGE 

6.1 Dimensionament i comprovació d’elements de drenatge 

6.1.1 Drenatge de l’escorrentiu superficial de conques naturals 

L’evacuació de l’escorrentiu que arriba de les conques existents a l’àrea de projecte, cap a la 

xarxa pluvial es realitza per mitjà de diferents elements:  

- obres de drenatge transversal (ODT): normalment són tubs o calaixos  

- obres de drenatge longitudinal (ODL): normalment són tubs o cunetes 

- obres transversals de drenatge longitudinal (OTDL): normalment són tubs 

Per a poder garantir el drenatge de l’escorrentiu és necessari comprovar cadascuna de les 

obres de drenatge dissenyades, tant calaixos o tubs com cunetes de tot tipus. Això passa per la 

comprovació de la capacitat màxima com de que la velocitat sigui admissible. 
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6.1.2 Geometria de les cunetes 

El cabal circulant calculat mitjançant la fórmula de Manning és funció del pendent, del 
coeficient de rugositat i de la geometria.  

En el cas de ser calculades amb aquesta metodologia, es defineixen les cunetes tipus amb les 
característiques l’esquema de la figura següent: 

 
Figura 5.5: Esquema cunetes 

6.2 Dimensionament i comprovació dels elements de drenatge 

6.2.1 Dimensionament de les obres de drenatge transversal 

Segons el cabal de disseny obtingut en els apartats anteriors, dimensionem les obres de 

drenatge utilitzant la fórmula de Manning:  

   
 
 
Q: cabal de disseny per a la conca [m3/s] 
RH: radi hidràulic del col·lector, és a dir, el quocient entre l’àrea de la secció i el seu perímetre 

mullat [m] 
i: pendent longitudinal del tram 
A: àrea mullada de la secció [m2] 
 
Per evacuar aquests cabals es poden utilitzar diferents seccions de formigó, que han de seguir 

els següents criteris segons les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la 

Norma 5.2. IC. “Drenaje Superficial”: 

- Pendent mínim de 0,5 %, un pendent menor podria comportar problemes de 

sedimentacions amb la conseqüent pèrdua de secció de les obres de drenatge. 

- Velocitat mínima de 0,5 m/s. 

n

AiR
Q H ·· 2/13/2

=
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- Velocitat màxima de 6,0 m/s, una velocitat major podria provocar l’erosió i 

l’arrossegament de terres. 

En tot moment les entrades i sortides de l’obra de drenatge hauran d’estar convenientment 

protegides en front de l’erosió. 

Amb tot el que s’ha mencionat prèviament, s’adopten les següents obres de drenatge: 

i Q

[%] [m 3/s]

ODT1 0+00,00* circular Ø600 mm 2,00 0,685

ODL 0+00,00* circular Ø600 mm 1,00 0,509

ODT2 2+16,49 circular Ø600 mm 0,50 0,342

ODT3 9+18,01 circular Ø400 mm 12,10 0,674

ODT4 12+22,05 circular Ø400 mm 9,70 0,603

ODT5 14+92,04* circular Ø400 mm 10,00 0,613

ODT6 16+92,13 circular Ø400 mm 14,20 0,732

ODT7 19+48,94 circular Ø600 mm 4,80 1,233

ODT8 25+36,33 circular Ø400 mm 4,50 0,410

ODT9 27+95,45* circular Ø400 mm 10,00 0,611

ODT10 29+74,66 circular Ø400 mm 2,00 0,270

ODT11 33+64,73 circular Ø600 mm 0,50 0,442

ODT12 39+88,41 circular Ø1000 mm 2,75 3,656

Obra PK Tipologia

 
Taula 5.8: Geometria i ubicació ODT 

*ODT col·locada en el pk indicat però no en el camí principal, sinó en el secundari tal i com 

s’indica en el document número 2 Plànols. 

A continuació es presenten les comprovacions realitzades al col·lectors que esdevindran les 

obres de drenatge transversal. 
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CÁLCULO: Capacidad de desagüe colector circular

Fórmula de MANNING:

Tipo de colector: DN 1000

Geometría: Circular NOTACIÓN

Var Unidad Concepto

F = 1,000 m Q m3/s Caudal

r = 0,500 m Q0 m3/s Caudal a sección llena

n = 0,015 Qmáx m3/s Caudal máximo

t/Φ = 85% A m2 Sección

t m Calado

P m Perímetro mojado

R m Radio hidráulico

k, n adim Coeficiente de rugosidad

FFFF m Diámetro nominal

r m Radio

i m/m Pendiente

jjjj º Ángulo de la lámina de agua

y 0,85 y0 1,00 ymáx 0,94

jjjj 268,85 jjjj0 360,00 jjjjmáx 302,33

A 0,712 A0 0,785 Amáx 0,765

P 2,346 P0 3,142 Pmáx 2,638

R 0,303 R0 0,250 Rmáx 0,290

vmín 0,60 m/s Q 0,459 m3/s i 0,0002 m/m

vmáx 6,00 m/s Q 4,591 m3/s i 0,0185 m/m

i

0,0275

Q (m3/s) Qo (m3/s) Qmáx (m3/s) vmáx(m/s)

3,551 3,446 3,707 4,84

AiRkQ 2
1

3
2

=

 
Taula 5.9: Comprovació col·lector circular φφφφ = 1000 mm. 
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CÁLCULO: Capacidad de desagüe colector circular

Fórmula de MANNING:

Tipo de colector: DN 800

Geometría: Circular NOTACIÓN

Var Unidad Concepto

F = 0,800 m Q m3/s Caudal

r = 0,400 m Q0 m3/s Caudal a sección llena

n = 0,015 Qmáx m3/s Caudal máximo

t/Φ = 85% A m2 Sección

t m Calado

P m Perímetro mojado

R m Radio hidráulico

k, n adim Coeficiente de rugosidad

FFFF m Diámetro nominal

r m Radio

i m/m Pendiente

jjjj º Ángulo de la lámina de agua

y 0,68 y0 0,80 ymáx 0,75

jjjj 268,85 jjjj0 360,00 jjjjmáx 302,33

A 0,455 A0 0,503 Amáx 0,490

P 1,877 P0 2,513 Pmáx 2,111

R 0,243 R0 0,200 Rmáx 0,232

vmín 0,60 m/s Q 0,294 m3/s i 0,0002 m/m

vmáx 6,00 m/s Q 2,938 m3/s i 0,0215 m/m

i

0,0050

Q (m3/s) Qo (m3/s) Qmáx (m3/s) vmáx(m/s)

0,835 0,810 0,872 1,78

AiRkQ 2
1

3
2

=

 
Taula 5.10: Comprovació col·lector circular φφφφ = 800 mm. 
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CÁLCULO: Capacidad de desagüe colector circular

Fórmula de MANNING:

Tipo de colector: DN 600

Geometría: Circular NOTACIÓN

Var Unidad Concepto

F = 0,600 m Q m3/s Caudal

r = 0,300 m Q0 m3/s Caudal a sección llena

n = 0,015 Qmáx m3/s Caudal máximo

t/Φ = 85% A m2 Sección

t m Calado

P m Perímetro mojado

R m Radio hidráulico

k, n adim Coeficiente de rugosidad

FFFF m Diámetro nominal

r m Radio

i m/m Pendiente

jjjj º Ángulo de la lámina de agua

y 0,51 y0 0,60 ymáx 0,56

jjjj 268,85 jjjj0 360,00 jjjjmáx 302,33

A 0,256 A0 0,283 Amáx 0,275

P 1,408 P0 1,885 Pmáx 1,583

R 0,182 R0 0,150 Rmáx 0,174

vmín 0,60 m/s Q 0,165 m3/s i 0,0003 m/m

vmáx 6,00 m/s Q 1,653 m3/s i 0,0260 m/m

i

0,0050

0,0200

0,0800

0,0830

0,0480

1,649 5,99

0,405 1,47

2,940,8100,7530,775

Q (m3/s) Qo (m3/s) Qmáx (m3/s) vmáx(m/s)

0,388 0,376

1,201 1,166 1,254 4,55

1,551 1,505 1,619 5,88

1,580 1,533

AiRkQ 2
1

3
2

=

 
Taula 5.11: Comprovació col·lector circular φφφφ = 600 mm. 
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Fórmula de MANNING:

Tipo de colector: DN 600

Geometría: Circular NOTACIÓN

Var Unidad Concepto

F = 0,400 m Q m3/s Caudal

r = 0,200 m Q0 m3/s Caudal a sección llena

n = 0,015 Qmáx m3/s Caudal máximo

t/Φ = 85% A m2 Sección

t m Calado

P m Perímetro mojado

R m Radio hidráulico

k, n adim Coeficiente de rugosidad

FFFF m Diámetro nominal

r m Radio

i m/m Pendiente

jjjj º Ángulo de la lámina de agua

y 0,34 y0 0,40 ymáx 0,38

jjjj 268,85 jjjj0 360,00 jjjjmáx 302,33

A 0,114 A0 0,126 Amáx 0,122

P 0,938 P0 1,257 Pmáx 1,055

R 0,121 R0 0,100 Rmáx 0,116

vmín 0,60 m/s Q 0,073 m3/s i 0,0003 m/m

vmáx 6,00 m/s Q 0,735 m3/s i 0,0341 m/m

i

0,0200

0,0450

0,0970

0,1000

0,1210 0,647

0,579

0,395

0,562

0,588 0,614

0,275

3,360,412

0,605

0,675

0,383

0,628

5,01

4,94

5,52

Q (m3/s) Qo (m3/s)

0,2550,263

0,571

vmáx(m/s)

2,24

Qmáx (m3/s)

AiRkQ 2
1

3
2

=

 
Taula 5.12: Comprovació col·lector circular φφφφ = 400 mm. 

6.2.2 Dimensionament de les obres de drenatge longitudinals 

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. 

A continuació s’exposaran d’una manera breu els principals elements de drenatge longitudinal 

que s’han considerat en l’elaboració del projecte constructiu del nou vial de connexió: 

- Cunetes de peu de talús trapezoïdals d’altura 50 cm, amplada de 50 cm i amplada de 

fons de 30 cm 
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- Cunetes de peu de talús trapezoïdals d’altura 30 cm, amplada de 50 cm i amplada de 

fons de 30 cm 

- Tubs de formigó de 30 cm de diàmetre (continuïtat del drenatge longitudinal). 

Com s’aprecia la cuneta tipus 1 té unes pendents de les parets molt elevades però s’ha cregut 

convenient la seva utilització ja que per assumir els caudals més elevats serien necessàries 

cunetes molt amples per a reduir les pendents de les parets i això implicaria la realització 

d’expropiacions i per tant un major impacte ambiental. Per tant, s’ha cregut convenient com 

hem dit les cunetes amb pendents de les parets laterals elevades. 

Per tindre en compte quin percentatge de l’aigua que cau sobre la plataforma és recollida per 

les cunetes de peu de talús nord o sud, hem hagut de dividir el vial en zones diferenciades per 

les seves alineacions: recta, acord còncau o acord convex. 

En el cas d’una recta aquesta té doble bombeig i per tant la meitat de l’aigua de la calçada serà 

recollida per les cunetes de peu de talús i l’altre meitat per la rigola, la pendent del bombeig és 

del 2 % en ambdues direccions. 

En acord còncau tota l’aigua que cau sobre la plataforma es recull mitjançant les cunetes de 

peu de talús nord, la pendent ve determinada per el peralt necessari en l’acord. 

En acord convex tota l’aigua que cau sobre la plataforma es recull mitjançant la cuneta de peu 

de talús sud, la pendent ve determinada per el peralt necessari en l’acord. 

Nos disposem de cuneta de guarda donat que els talussos són baixos i la seva erosió és 

mínima. 

Finalment, un altre element de drenatge longitudinal són tubs prefabricats de formigó de 30 

cm de diàmetre, que donen continuïtat a les cunetes sota els camins adjacents. Aquest tubs 

enllacen molt bé amb les cunetes existents i ens donen la capacitat necessària per al caudal 

existent en cada punt d’existència dels passacunetes. 

6.2.2.1 Comprovació de la idoneïtat de les cunetes escollides  

En aquest cas es procedeix anàlogament al procediment de disseny d’obres de drenatge 

transversal, utilitzant la fórmula del mètode racional per trobar els caudals a drenar per la 

cuneta i comprovar si ambdues tipus de cunetes són adequades per el vial 
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i Q
[%] [m 3/s]

sud 0+00,00 1+58,25 1 3,50 0,712
nord 0+00,00 2+15,58 1 3,50 0,452
sud 1+58,25 2+73,05 1 1,50 0,479
sud 2+73,05 9+18,01 1 10,80 0,973
sud 9+18,01 12+00,97 1 7,10 0,871
sud 12+00,97 14+92,04 1 5,90 0,884
sud 16+15,53 16+92,13 1 5,40 0,930
sud 16+92,13 19+48,94 1 11,50 1,007
sud 19+48,94 23+87,69 2 7,40 0,585
sud 24+93,73 25+05,28 2 0,70 0,008

nord 25+05,28 25+36,33 2 5,97 0,026
nord 25+36,33 27+54,47 2 7,47 0,438
nord 27+54,47 27+94,45 2 8,80 0,031
nord 27+94,45 28+69,29 2 11,4 0,205
nord 28+69,29 29+74,66 2 9,24 0,122
sud 29+74,66 32+45,49 2 6,75 0,367
sud 32+45,49 33+64,73 2 1,5 0,223
sud 33+64,73 35+98,94 2 9,84 0,234
sud 35+98,94 37+49,94 2 10,54 0,140
sud 37+49,94 39+88,41 2 12,23 0,322
sud 39+88,41 40+99,38 2 8,62 0,176

Orientació PK inici TipologiaPK final

 
Taula 5.13: Característiques de les cunetes en el vial. 
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CÁLCULO: Capacidad de desagüe de cuneta revestida

Fórmula de MANNING:

Tipo de cuneta:

Geometría de la cuneta: Trapezoidal NOTACIÓN

Var Ud

T1 = 0,200 T1

T2 = 0,200 T2

F = 0,300 m F m

h = 0,500 m h m

r = 0,000 m r m

B = 0,500 m B m

A = 0,200 m2 A m2

P = 1,320 m R m

R = 0,152 m P m

n = 0,015 n adim

vmín 0,60 m/s Qmín 0,120 m3/s

vmáx 6,00 m/s Qmáx 1,200 m3/s

i v(m/s) Q (m3/s)

0,035 3,545 0,7090

0,015 2,321 0,4642

0,108 6,227 1,2455

0,071 5,049 1,0098

0,059 4,603 0,9205

0,061 4,680 0,9360

0,115 6,426 1,2852

1

Concepto

Pendiente izquierda de la sección

Pendiente derecha de la sección

Anchura del fondo de la cuneta

Altura total de la cuneta

Resguardo

Anchura máxima de la lámina

Área de la sección

Radio hidráulico

Perímetro mojado

Coeficiente de rugosidad de Manning

AiRkQ 2
1

3
2

=

 
Taula 5.14: Comprovació cuneta tipus 1 
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CÁLCULO: Capacidad de desagüe de cuneta revestida

Fórmula de MANNING:

Tipo de cuneta:

Geometría de la cuneta: Trapezoidal NOTACIÓN

Var Ud

T1 = 0,333 T1

T2 = 0,333 T2

F = 0,300 m F m

h = 0,300 m h m

r = 0,000 m r m

B = 0,500 m B m

A = 0,120 m2 A m2

P = 0,932 m R m

R = 0,129 m P m

n = 0,015 n adim

vmín 0,60 m/s Qmín 0,072 m3/s

vmáx 6,00 m/s Qmáx 0,720 m3/s

i v(m/s) Q (m3/s)

0,074 4,622 0,5546

0,007 1,418 0,1701

0,060 4,151 0,4981

0,075 4,644 0,5572

0,088 5,041 0,6048

0,114 5,737 0,6884

0,092 5,165 0,6197

0,098 5,331 0,6396

0,068 4,415 0,5297

0,015 2,081 0,2497

0,098 5,330 0,6395

0,105 5,517 0,6619

0,122 5,942 0,7130

0,086 4,989 0,5986

Resguardo

Anchura máxima de la lámina

Área de la sección

Radio hidráulico

Perímetro mojado

Coeficiente de rugosidad de Manning

2

Concepto

Pendiente izquierda de la sección

Pendiente derecha de la sección

Anchura del fondo de la cuneta

Altura total de la cuneta

AiRkQ 2
1

3
2

=

 
Taula 5.15: Comprovació cuneta tipus 2. 
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APÈNDIX A: PLÀNOL DE CONQUES 
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APÈNDIX B: PO MIG 
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Número de cuenca C1, C2,C3

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

100,0 <3 R/N 28 19 14 11 100 14,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

Clara 60 24 14 10 0,0

Media 75 34 22 16 0,0

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

>3 0,0

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 14,0

Rocas permeables

Praderas

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

3

5

Total

2

Tipo de terreno

>3

<3

>3

<3

1

Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

2

4

1,5

Rocas 
impermeables

Po [mm]

Cereales de 
invierno

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm]

 

Taula 5.16: Valor P0 mig C1, C2, C3 
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Número de cuenca C4, C5, C6

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

35,0 Clara 60 24 14 10 100 4,9

60,0 Media 75 34 22 16 100 13,2

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

>3 0,0

<3 0,0

5,0 >3 0,1

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 18,2

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm] Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

Cereales de 
invierno

>3

<3

>3

<3

Total

2

Praderas

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

3

5

2

4

Tipo de terreno

1,5

1

Rocas 
impermeables

Po [mm]

Rocas permeables

 
Taula 5.17: Valor P0 mig C4, C5, C6 
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Número de cuenca C7, C8

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

37,5 <3 R/N 28 19 14 11 100 5,3

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

25,0 M. Clara 40 17 8 5 100 2,0

32,5 Clara 60 24 14 10 100 4,6

Media 75 34 22 16 0,0

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

>3 0,0

<3 0,0

5,0 >3 0,1

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 11,9

Rocas permeables

Praderas

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

3

5

Total

2

Tipo de terreno

>3

<3

>3

<3

1

Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

2

4

1,5

Rocas 
impermeables

Po [mm]

Cereales de 
invierno

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm]

 
Taula 5.18: Valor P0 mig C7, C8 
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Número de cuenca C9, C10

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

<3 R/N 28 19 14 11 100 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

90,0 M. Clara 40 17 8 5 100 7,2

Clara 60 24 14 10 100 0,0

Media 75 34 22 16 100 0,0

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

>3 0,0

<3 0,0

10,0 >3 0,2

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 7,4

1,5

1

Total

Po [mm]

Rocas permeables
3

5

Rocas 
impermeables

2

4

2

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

>3

<3

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

Tipo de terreno

Cereales de 
invierno

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Praderas

>3

<3

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm] Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

 
Taula 5.19: Valor P0 mig C9, C10 
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Número de cuenca C11, C12, C13, C14, C15

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

80,0 M. Clara 40 17 8 5 100 6,4

10,0 Clara 60 24 14 10 100 1,4

Media 75 34 22 16 0,0

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

>3 0,0

<3 0,0

10,0 >3 0,2

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 8,0

Rocas permeables

Praderas

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

3

5

Total

2

Tipo de terreno

>3

<3

>3

<3

1

Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

2

4

1,5

Rocas 
impermeables

Po [mm]

Cereales de 
invierno

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm]

 
Taula 5.20: Valor P0 mig C11, C12, C13, C14, C15 
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Número de cuenca C16

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

70,0 M. Clara 40 17 8 5 100 5,6

20,0 Clara 60 24 14 10 100 2,8

Media 75 34 22 16 0,0

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

10,0 >3 0,3

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 8,7

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm] Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

Cereales de 
invierno

>3

<3

>3

<3

Total

2

Praderas

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

3

5

2

4

Tipo de terreno

1,5

1

Rocas 
impermeables

Po [mm]

Rocas permeables

 
Taula 5.21: Valor P0 mig C16 
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Número de cuenca C17

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

65,0 <3 R/N 28 19 14 11 100 9,1

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

30,0 M. Clara 40 17 8 5 100 2,4

Clara 60 24 14 10 0,0

Media 75 34 22 16 0,0

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

>3 0,0

<3 0,0

5,0 >3 0,1

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 11,6

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm] Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

Cereales de 
invierno

>3

<3

>3

<3

Total

2

Praderas

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

3

5

2

4

Tipo de terreno

1,5

1

Rocas 
impermeables

Po [mm]

Rocas permeables

 
Taula 5.22: Valor P0 mig C17 
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Número de cuenca C18, C19

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

20,0 >3 N 25 16 11 8 100 2,2

30,0 <3 R/N 28 19 14 11 100 4,2

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

45,0 M. Clara 40 17 8 5 100 3,6

Clara 60 24 14 10 0,0

Media 75 34 22 16 0,0

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

5,0 >3 0,2

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 10,15

Rocas permeables

Praderas

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

3

5

Total

2

Tipo de terreno

>3

<3

>3

<3

1

Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

2

4

1,5

Rocas 
impermeables

Po [mm]

Cereales de 
invierno

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm]

 
Taula 5.23: Valor P0 mig C18, C19 
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Número de cuenca C20, C21

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

20,0 >3 N 25 16 11 8 100 2,2

50,0 <3 R/N 28 19 14 11 100 7,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

25,0 M. Clara 40 17 8 5 100 2,0

Clara 60 24 14 10 0,0

Media 75 34 22 16 0,0

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

5,0 >3 0,2

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 11,35

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm] Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

Tipo de terreno

Cereales de 
invierno

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Praderas

>3

<3

Rocas 
impermeables

2

4

2

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

>3

<3

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

1,5

1

Total

Po [mm]

Rocas permeables
3

5

 
Taula 5.24: Valor P0 mig C20, C21 
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Número de cuenca C22, C23

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

15,0 >3 N 25 16 11 8 100 1,7

60,0 <3 R/N 28 19 14 11 100 8,4

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

Clara 60 24 14 10 0,0

20,0 Media 75 34 22 16 100 4,4

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

5,0 >3 0,2

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 14,6

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm] Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

Tipo de terreno

Cereales de 
invierno

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Praderas

>3

<3

Rocas 
impermeables

2

4

2

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

>3

<3

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

1,5

1

Total

Po [mm]

Rocas permeables
3

5

 
Taula 5.25: Valor P0 mig C22, C23 
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Número de cuenca C24, C25

Superf. Pend. Po

[%] [%] A B C D A B C D [mm]

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobre 24 14 8 6 0,0

Media 53 23 14 9 0,0

Buena 69 33 18 13 0,0

M. Buena 81 41 22 15 0,0

Pobre 58 25 12 7 0,0

Media 81 35 17 10 0,0

Buena 122 54 22 14 0,0

M. Buena 244 101 25 16 0,0

Pobre 62 28 15 10 0,0

Media 80 34 19 14 0,0

Buena 101 42 22 15 0,0

Pobre 75 34 19 14 0,0

Media 97 42 22 15 0,0

Buena 150 80 25 16 0,0

90,0 M. Clara 40 17 8 5 100 7,2

Clara 60 24 14 10 0,0

Media 75 34 22 16 0,0

Espesa 89 47 31 23 0,0

M. Espesa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) [mm]

10,0 >3 0,3

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0

Firmes granulares 0,0

Adoquinados 0,0

Pavimentos 0,0

Total 100,0 7,5

Usos del suelo
Carácter. 

Hidrol.
Po [mm] Grupo de suelo [%]

Barbecho

Cultivos en hilera

Tipo de terreno

Cereales de 
invierno

Rotación de 
cultivos pobres

Rotació de  
cultivos densos

Praderas

>3

<3

Rocas 
impermeables

2

4

2

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal

>3

<3

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc.)

1,5

1

Total

Po [mm]

Rocas permeables
3

5

 
Taula 5.26: Valor P0 mig C24, C25 
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es recullen i analitzen les alternatives proposades per al present projecte 

de en base a criteris funcionals, econòmics i mediambientals. 

El camí objecte d’estudi transcorre pels terme municipals d’Horta de Sant Joan. El present 

projecte planteja quatre possibles alternatives diferents. 

En primer lloc es realitza una breu descripció de les alternatives. Un cop descrites les solucions 

adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar un estudi econòmic per a veure la rendibilitat 

del nou projecte i si és econòmicament viable la seva execució. Aquesta valoració 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 a analitzar la rendibilitat s’utilitzen indicadors com 

el VAN (valor actualitzat net) o el TIR (taxa interna de rendiment). Tot l’estudi econòmic, així 

com l’ús d’aquests indicadors s’ha fet seguint les dues publicacions següents: 

 - Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, del MOPU, 

de l’any 1980. 

 - Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y 

Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del MOPU, de l’any 1990. 

A l’hora de decidir quina de les alternatives resulta ser la més adient, s’han perseguit 

principalment els següents criteris bàsics: 

1) Limitar al màxim el impacte ambiental de l’actuació. 

2) Donar comoditat a la via pel que fa la conducció dels vehicles. 

3) Millora de la eficàcia del drenatge. 

Finalment es realitza un anàlisi multicriteri on es decideix quina és l’alternativa més adequada, 

ja que els criteris econòmics no són els més importants ni tampoc els únics. En aquest projecte 

els paràmetres ambientals són molt importants, degut a la peculiar situació del present 

projecte. 



 

 
2 

 

2 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
Per al present projecte s’han plantejat quatre alternatives tècnicament viables, entre les quals 

sortirà la solució que es consideri més adient des de diversos punts de vista: ambiental, 

econòmic, tècnic, funcional, etc. En totes les alternatives es manté el traçat actual donat que 

es tracta d’un camí rural i que aquest està situat en un parc natural. 

Pel que fa a l’alternativa 1, es tracta de renovar el ferm malmès mitjançant un ferm mixt, 

incloent-hi ferm flexible i ferm rígid, i execució del drenatge mitjançant cunetes de formigó, 

mentre que l’alternativa 2 tindrà en consideració el mateix tipus de renovació de ferm però es 

realitzarà el drenatge mitjançant cunetes vegetals. L’alternativa 3 preveu la construcció del 

nou ferm amb un únic ferm flexible i execució de cunetes de formigó, mentre que l’alternativa 

4 preveu la realització d’aquest mateix ferm flexible amb cunetes de terra. 

A continuació es descriuen breument les característiques principals de les alternatives 

considerades. 

2.1 Alternativa 0 
Es denomina “alternativa 0” a la situació actual del camí afectat en l’incendi ocorregut en el 

Parc Natural dels Ports de Tortosa l’Agost del 2009 en el terme municipal d’Horta de Sant Joan 

i Prat de Compte. Consisteix en la “no actuació”, és a dir, en mantenir la situació actual, 

efectuant únicament feines de manteniment i neteja.  

És a dir, l’Alternativa 0 contempla el manteniment i neteja del camí per a poder facilitar el 

transit al seu pas degut la seva mala situació actual.  

Aquesta alternativa és la que produeix una major afectació als masos situats en les proximitats 

del camí i als visitants dels Ports de Tortosa així com els clients dels esports aventura que es 

realitzen al voltant, ja que no ens ajuda a regular el problema de l'accés a aquestes, el qual 

presenta majors riscos d’accidents. Per altra banda, l’afectació tant al medi físic com biòtic és 

inexistent, i la xarxa de camins locals no se’n veu afectada. 

Aquesta alternativa és de vital importància per a l’estudi econòmic de les alternatives, ja que 

ens serveix com a base per a la comparació, alhora que pot suposar que la situació actual sigui 

millor que la futura. 
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2.2 Alternativa 1 
La idea d'aquesta alternativa seria la renovació del ferm existent i l’execució del drenatge del 

camí. 

El ferm es renovaria mitjançant un ferm flexible i un ferm rígid depenent de si la pendent 

longitudinal del camí és inferior o superior al 10%, respectivament. 

L’execució del drenatge longitudinal seria executat mitjançant cunetes de formigó. 

2.3 Alternativa 2 
La idea d'aquesta alternativa seria la renovació del ferm existent i l’execució del drenatge del 

camí. 

El ferm es renovaria mitjançant un ferm flexible i un ferm rígid depenent de si la pendent 

longitudinal del camí és inferior o superior al 10%, respectivament. 

L’execució del drenatge longitudinal seria executat mitjançant cunetes vegetals. 

2.4 Alternativa 3 
La idea d'aquesta alternativa seria la renovació del ferm existent i l’execució del drenatge del 

camí. 

El ferm es renovaria mitjançant un ferm flexible, independentment de les pendents 

longitudinals existents. 

L’execució del drenatge longitudinal seria executat mitjançant cunetes de formigó. 

2.5 Alternativa 4 
La idea d'aquesta alternativa seria la renovació del ferm existent i l’execució del drenatge del 

camí. 

El ferm es renovaria mitjançant un ferm flexible, independentment de les pendents 

longitudinals existents. 

L’execució del drenatge longitudinal seria executat mitjançant cunetes vegetals. 
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3 ANÀLISI COST-BENEFICI 

3.1 Introducció 
Per a l’anàlisi Cost -Benefici és important distingir els diferents tipus de costos i de beneficis a 

tenir en compte. Aquesta diferenciació es presenten a continuació: 

 

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. 

3.2 Costos i beneficis monetaris 
Els costos i beneficis quantificables monetaris que es  consideraran en els càlculs de rendibilitat 

econòmica són els següents: 

• Costos monetaris primaris (o directes) 

Són els que es poden imputar a la realització de l’obra. D’aquesta manera, corresponen al 

pressupost d’execució de l’obra (d’inversió) a més dels costos de manteniment (rehabilitació i 

explotació), que presenten un caràcter cíclic. 

• Costos monetaris secundaris (o indirectes) 

Són els costos que no es poden imputar directament a la realització de l’obra, però sí a la 

modificació econòmica que aquesta comporta al seu entorn geogràfic. Són, per exemple, tots 

aquells imputables a les pèrdues de renda agrària o urbana per l’expropiació del sòl necessària 

a cada alternativa. 
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De difícil quantificació, en el present anàlisi es farà la hipòtesi d’admetre com a nuls els costos 

monetaris indirectes. 

• Beneficis monetaris primaris (o directes) 

Estan constituïts per la reducció dels costos en transport i que per tant, són directament 

imputables al condicionament del camí. 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 del camí. 

■ Beneficis monetaris secundaris (o indirectes) 

Dins d’aquest paquet de beneficis monetaris secundaris o indirectes, convindria considerar els 

següents: 

- Plusvàlues generades per la construcció del camí. 

- Millora de la mobilitat interna a nivell del parc natural dels Ports de Tortosa. 

La seva difícil quantificació encara que possible, desaconsella que siguin considerades dins de 

l’anàlisi de rendibilitat, i es considerin dins de l’anàlisi multicriteri, donada la seva importància. 
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4 ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA 

4.1 Introducció 

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 rendibilitat més gran. 

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 2013, per la qual cosa tots els valors i costos 

referits estaran actualitzats a aquest any. 

4.2 Costos de cada alternativa 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha considerat una vida útil del camí de 20 anys. 

Els costos d’inversió seran doncs els recursos consumits durant aquests 20 anys, tant els 

deguts a la inversió inicial com els corresponents a les despeses per manteniment i 

rehabilitació de la via.  

4.2.1 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/1,16 + EXPROPIACIONS 

on: 

PEC = PEM + despeses generals (13%PEM) + benefici industrial (6%PEM)  

PEM = Pressupost per Execució Material 

Lògicament, la inversió inicial és la de cost de major volum, 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. 
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La següent equació proporciona el Cost Quantificable Monetari Primari, anomenat 

anteriorment PEM (Cost per Execució Material): 

 

 

on C i representa el producte de cada un dels costos mitjos unitaris, per els amidaments 

corresponent (volum de moviment de terres, superfície d’esbrossada, longitud de serveis 

afectats, longitud de la traça en planta, longitud del viaducte). 

Per tal de simplificar els càlculs, es consideraran uns costos mitjos unitaris aproximats dels 

principals capítols 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 cas d’un camí de calçada única i doble sentit, els valors que utilitzem en aquest estudi, 

contrastats amb altres projectes, estudis informatius recents de característiques similars, i 

bancs de preus de GISA, són els indicats a la taula següent: 

CONCEPTE COST MIG UNITARI

Moviment de terres

Desmunt 2,90 €/m
3

Terraplè 1,85 €/m
3

Drenatge

Drenatge longitudinal

Cuneta formigó 25 €/ml

Cuneta de terres 5 €/ml

Drenatge transversal 160 €/ml

Ferms

Grava emulsió + tot-ú 40 €/ml

Formigó 87,5 €/ml

Expropiacions

Conreu secà 1,20 €/m
2

 
Taula 6.1: Costos mitjos unitaris de les principals partides que influeixen en les alternatives 

Els costos unitaris de l’anterior taula s’han de considerar aproximats però representatius per a 

les quatre alternatives, ja que no hi ha 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. 
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En aquest sentit, per exemple, el cost unitari de desmunt per a qualsevol alternativa es pot 

considerar en mitja el mateix, i només el cubicatge atès les diferències de longitud de les 

variants faran variar el cost particular de cada una d’elles. Anàlogament succeeix amb la secció 

estructural de la variant, on considerarem el mateix cost per metre lineal per a les diferents 

alternatives ja que la sol·licitació del trànsit és la mateixa en els dos casos. 

D’acord amb les necessitats pròpies d’aquest anàlisi, els amidaments que es presenten a 

continuació fan referència a les diferents alternatives. Per tant, es tracta d’uns amidaments 

aproximats i bàsics que ens permetran tenir una baga idea del cost de l’obra (PEM, PEC, 

expropiacions), valor única i exclusivament emprat per a aquest anàlisi d’alternatives. 

La següent taula presenta de forma aproximada els amidaments dels diferents conceptes citats 

anteriorment. 

AMIDAMENTS ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4

Longitud (ml) 4.100 4.100 4.100 4.100

Moviment de terres (m3)

Desmunt 6561 7459 6954 7852

Terraplè 133 160 145 174

Drenatge

Drenatge longitudinal (ml)

Cunetes de formigó 4490 0 4490 0

Cunetes de terres 0 4490 0 4490

Drenatge transversal (ml) 369 369 369 369

Ferms (ml)

Grava emulsió + tot-ú 2662,38 2662,38 4100 4100

Formigó 1437,62 1437,62 0 0

Expropiacions (m2) 0 1122,5 0 1122,5  
Taula 6.2: Amidaments necessaris per a estudiar el cost quantificable primari de cada alternativa 

A continuació es mostra la valoració econòmica (en €) feta per a les quatre alternatives, de 

manera que resulta un cost quantificable monetari primari o pressupost per execució material 

(PEM). 



ANNEX Nº 6. ANÀLISIS D’ALTERNATIVES 

 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per l’incendi d'Horta de Sant Joan 9 

AMIDAMENTS ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4

Longitud (ml) 4.100 4.100 4.100 4.100

Moviment de terres (€)

Desmunt 19026,9 21631,1 20166,6 22770,8

Terraplè 246,05 296 268,25 321,9

Drenatge (€)

Drenatge longitudinal (ml)

Cunetes de formigó 112250 0 112250 0

Cunetes de terres 0 22450 0 22450

Drenatge transversal 59040 59040 59040 59040

Ferms (€)

Grava emulsió + tot-ú 106495,2 106495,2 164000 164000

Formigó 125791,75 125791,75 0 0

Mesures correctores (€) 34000 34000 34000 34000

Expropiacions (€) 0 1347 0 1347  
Taula 6.3: Estimació del Pressupost per execució material/costos quantificables monetaris 

La taula anterior doncs, resumeix els resultats dels costos aproximats obtinguts d’aquest 

l’anàlisi quantitatiu, per cada un dels capítols del projecte constructiu estudiats, i per les quatre 

alternatives plantejades. 

En definitiva, una previsió aproximada i únicament comparativa del pressupost d’execució de 

les obres (Cost Obra) en cada una de les alternatives considerades, és calcula amb l’expressió 

presentada inicialment i es resumeix en la següent taula (en €): 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

PEM (€) 456849,9 369704,05 389724,85 302582,7

PEC (IVA exclòs) (€) 374616,918 303157,321 319574,377 248117,814

Expropiacions (€) 0 1347 0 1347

Estimació cost obra (€) 374616,918 304504,321 319574,377 249464,814  
Taula 6.4:Estimació del cost d’obra per a cada alternativa 

A la taula anterior podem comprovar com l’alternativa 4 és la que presenta uns costos de 

primera inversió més baixos. 
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5 ANÀLISI MULTICRITERI 

5.1 Descripció del mètode 
Un cop valorat la inversió inicial des les diverses alternatives compreses en l’estudi, és precís 

realitzar una selecció de les mateixes que permeti la seva ordenació segons preferència o 

prioritat, tenint en compte el major nombre possible de variables d’anàlisi.  

Es realitza aquest anàlisi perquè els criteris econòmics no són els únics a tenir en compte ni 

tampoc els més importants. Sobretot en aquest tipus de projecte en el qual l’impacte 

ambiental té un pes molt important donat la situació del mateix, en l’interior d’un parc natural 

com és el dels Ports de Tortosa. 

És important destacar que també es farà l’anàlisi tenint en compte l’alternativa alternativa 

zero (A0), per a poder observar la millora que la nova obra comporta. Precisament aquest és 

un dels avantatges de l’anàlisi multicriteri.  

Aquest anàlisis multicriteri és utilitzat per a dur a terme aquesta selecció o ordenació, en la 

que intervenen diversos criteris independents entre sí.  

Són mètodes d’anàlisi multicriteri els procediments que permeten combinar elements d’anàlisi 

de per sí heterogenis amb l’ajuda d’algun sistema d’homogeneïtzació. Habitualment, quan 

existeixen diversos objectius és impossible aconseguir-los tots al mateix temps, per tant, no 

pot existir solució òptima. En aquest sentit, l’anàlisi multicriteri no té l’objectiu el d’assolir una 

solució òptima, sinó que només es proposa aproximar-se el màxim possible a dita solució.  

Per altra banda, qualsevol mètode d’anàlisi multicriteri exigeix que es considerin les següents 

qüestions:  

- Definir els punts de vista, objectius i criteris que es tindran en 

compte.  

- Atribuir a cadascun dels criteris una ponderació que reflecteixi la 

seva importància per a l’enginyer o persona encarregada de prendre la decisió.  

- Utilitzar una notació que valori cada opció, solució o alternativa de 

projecte en funció de cadascun dels criteris.  

Per les connotacions de fiabilitat que demostra, s’utilitza en aquesta part de l’estudi el mètode 

PATTERN d’anàlisi multicriteri. Les seves principals característiques es descriuen a continuació.  
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Respecte a la ponderació de criteris, han d’establir-se els ‘pesos’ dels mateixos de forma 

clàssica, és a dir, com a percentatge d’un pes global. Respecte a la valoració de cada solució en 

funció de cada criteri, exigeix una escala cardinal homogènia.  

El mètode PATTERN s’inclou dintre dels mètodes de selecció per “addició ponderada” de 

diversos criteris. Es té en compte a la vegada el pes o la importància que l’enginyer o persona 

encarregada de prendre la decisió atribueix als diferents criteris de selecció i les valoracions 

que es donin a cada solució en funció dels diferents criteris.  

L’element característic del mètode PATTERN és l’ús dels índexs de pertinència. S’entén per 

índex de pertinència la mesura relativa de contribució que cada opció aporta a la consecució 

de l’objectiu proposat. Si es calculen de tal manera que la suma sigui igual la unitat, 

representarien la probabilitat de que cadascuna de les solucions aconsegueixi l’objectiu 

proposat.  

Els índexs de pertinència s’obtenen com la suma dels productes de la ponderació que 

s’atribueix a un criteri de selecció donat, per a la valoració que s’atribueix a cada solució en 

funció del criteri en qüestió.  

Per a què la suma dels índexs de pertinència sigui igual a la unitat, la suma dels factors de 

ponderació atribuïts als criteris de selecció ha de ser igual a 1 i, al mateix temps, la suma de les 

valoracions atribuïdes a cada solució en virtut de cada criteri ha de ser també igual a 1.  

Les solucions es podran classificar, una vegada fets els càlculs, per ordre decreixen dels seus 

índexs de pertinència.  

L’aplicació del mètode PATTERN exigeix que tant les ponderacions dels criteris de selecció com 

les valoracions atribuïdes a cada opció en funció de dits criteris puguin ser expressades en 

escales cardinals; una notació ordinal invalida el càlcul.  

Si aparegués alguna notació ordinal, seria precís elaborar algun procediment de conversió en 

notació cardinal quan es presentin les valoracions ordinals qualitatives, que consisteix en un 

procés d’escalament.  

Una altra qüestió consisteix en mirar que la suma dels valors de cada indicador sigui la unitat. 

Aquest problema es pot solucionar expressant cada valoració com un percentatge de la suma 

de les valoracions fetes a les solucions.  
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Aquesta forma d’expressió és vàlida quan el criteri d’optimització exigeix la maximització de 

l’indicador. Quan el criteri exigeix la minimització de l’indicador s’aplica el mateix procediment, 

però sobre les inverses de les valoracions.  

D’altra banda, la valoració dels criteris de selecció ha de ser també cardinal i, igual que en el 

cas dels valors de les opcions, la seva suma ha de ser la unitat. En conseqüència, ha de partir-se 

d’una estructura cardinal de ‘pesos’ que sumin la unitat, o bé convertir en cardinal i unitària la 

relació ordinal de criteris de que es pugui disposar.  

En els següents subapartats es procedeix a aplicar el mètode PATTERN aquí descrit, indicant-se 

al principi de cada operació pròpia del mètode (obtenció dels factors de ponderació, valoració 

cardinal homogènia de les solucions per a cada criteri de selecció, càlcul dels índexs de 

pertinència) els criteris específics i concrets que s’hagin seguit.  

5.2 Criteris de selecció 
 S’han escollit tres criteris de selecció per a escollir la solució idònia, que són els següents:  

a) Criteris econòmics: 

a1) Inversió inicial  

a2) Cost manteniment 

b)  Criteris ambientals:  

b1) Soroll  

b2) Vegetació  

b3) Fauna  

b4) Paisatge  

b5) Hidrologia  

b6) Ocupació de terrenys  

c) Criteris funcionals:  

c1) Afecció a l’usuari durant les obres  

c2) Seguretat vial  

c3) Absorció del trànsit previst  
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5.3 Factors de ponderació  
En el present estudi s’ha optat per definir els factors de ponderació de forma cardinal i de tal 

manera que la seva suma sigui la unitat.  

Encara que els valors que s’han adoptat es poden considerar raonables, es realitzarà un anàlisi 

de sensibilitat considerant diverses hipòtesis addicionals al punt 5.6 del present Annex.  

En resum, els pesos assignats inicialment (hipòtesi base) a cadascun dels quatre criteris es 

mostren a la taula següent: 

OBJECTIU PES

Objectiu econòmic

Inversió inicial 0,175

Manteniment 0,175

TOTAL CRITERIS ECONÒMICS 0,35

Objectiu ambiental

Qualitat atmosfèrica 0,06

Soroll 0,03

Hidrologia 0,08

Geologia 0,04

Vegetació i fauna 0,05

Paisatge 0,09

Ocupació de terrenys 0,15

TOTAL CRITERIS AMBIENTALS 0,5

Objectiu funcional

Afecció a l'usuari durant les obres 0,03

Seguretat vial 0,07

Velocitat 0,05

TOTAL CRITERIS FUNCIONALS 0,15  
Taula 6.5: Assignació de pesos. 

Les raons per les quals s’ha adoptat aquesta disgregació vénen motivades per la importància 

relativa dels diferents components. 

5.4 Valoració homogènia de les solucions  
Per aconseguir la homogeneïtzació de les escales cardinals és necessari que la suma de valors 

de cada indicador sigui igual a la unitat. A més, els valors han de ser tals que siguin majors 

quan més s’adapti la solució a l’objectiu perseguit pel criteri de selecció de que es tracti.  

Com que s’ha d’aconseguir que la suma de valors de cada indicador o variable sigui la unitat, 

s’ha d’expressar cada valoració com a percentatge de la suma de les valoracions  fetes per a 

cada alternativa. Aquest concepte és vàlid quan el criteri d’optimització exigeix la maximització 
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de d’indicador, que en el nostre cas és en tots, ja que se li dóna un valor entre el 0 i el 10, sent 

major en el cas que més s’apropi a l’objectiu.  

5.5 Índex de pertinència  
D’acord amb allò exposat, l’expressió que permet obtenir els índexs de pertinència és la 

següent:  

i ij j

j

I c P=∑
 

Ii: l’índex de pertinència de la solució “i”.  

cij: la valoració homogènia de la solució “i” per a la variable “j”.  

Pj: el pes assignat a la variable “j”.  

La taula que es presenta a continuació resumeix tots els valors calculats. En la primera columna 

apareixen els criteris, seguits dels seus pesos. En les columnes on posa “valoració” es valora 

cada criteri per a cada alternativa. En les columnes on posa “valoració homogènia” 

s’optimitzen aquestes valoracions segons el criteri de maximització exposat anteriorment. En 

les darreres columnes apareix el valor de l’índex de pertinència, per a cada alternativa, a partir 

dels quals es pot establir una ordenació de les alternatives. 
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A0 A1 A2 A3 A4 A0 A1 A2 A3 A4 A0 A1 A2 A3 A4 TOTAL

Objectiu econòmic

Inversió inicial 0,175 10 5 7 7 9 0,263 0,132 0,184 0,184 0,237 0,046 0,023 0,032 0,032 0,041

Manteniment 0,175 0 10 7 7 5 0 0,345 0,241 0,241 0,172 0 0,06 0,042 0,042 0,03

TOTAL CRITERIS ECONÒMICS 0,35 0,046 0,083 0,074 0,074 0,072 0,35

Objectiu ambiental

Qualitat atmosfèrica 0,06 10 8 8 8 8 0,238 0,19 0,19 0,19 0,19 0,014 0,011 0,011 0,011 0,011

Soroll 0,03 10 8 8 8 8 0,238 0,19 0,19 0,19 0,19 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006

Hidrologia 0,08 5 9 6 9 6 0,143 0,257 0,171 0,257 0,171 0,011 0,021 0,014 0,021 0,014

Geologia 0,04 5 8 7 8 7 0,143 0,229 0,2 0,229 0,2 0,006 0,009 0,008 0,009 0,008

Vegetació i fauna 0,05 5 8 7 8 7 0,143 0,229 0,2 0,229 0,2 0,007 0,011 0,01 0,011 0,01

Paisatge 0,09 6 7 8 7 8 0,167 0,194 0,222 0,194 0,222 0,015 0,018 0,02 0,018 0,02

Ocupació de terrenys 0,15 10 9 6 9 6 0,25 0,225 0,15 0,225 0,15 0,038 0,034 0,023 0,034 0,023

TOTAL CRITERIS AMBIENTALS 0,5 0,098 0,11 0,091 0,11 0,091 0,5

Objectiu funcional

Afecció a l'usuari durant les obres 0,03 10 8 8 8 8 0,238 0,19 0,19 0,19 0,19 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006

Seguretat vial 0,07 0 9 9 8 8 0 0,265 0,265 0,235 0,235 0 0,019 0,019 0,016 0,016

Velocitat 0,05 0 9 9 8 8 0 0,265 0,265 0,235 0,235 0 0,013 0,013 0,012 0,012

TOTAL CRITERIS FUNCIONALS 0,15 0,007 0,037 0,037 0,034 0,034 0,15

0,151 0,23 0,203 0,218 0,197

PUNTUACIONS COMPARATIVES 65,72 100 88,25 94,61 85,48

TOTAL

OBJECTIU PES
VALORACIÓ VALORACIÓ HOMOGÈNIA VALORACIÓ HOMOGÈNIA

Taula 6.33. Anàlisi Multicriteri 
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a) Criteris econòmics: 

En l’anàlisi Cost-benefici s’observa que l’alternativa 0 és la millor, la resta d’alternatives estan 

en la mateixa línia. Sent la millor la alternativa quatre, seguida de les alternativa 2 i 3. Però 

com podem veure aquestes alternatives estan molt equilibrades donat que encara que 

difereixen bastant en la inversió inicial per altre banda el manteniment a realitzar penalitza 

molt a la majoria d’alternatives menys a l’alternativa 1. 

b) Criteris ambientals:  

En criteris ambientals l’alternativa 2 i la 4 són les pitjors donat que en aquest punt valorem 

molt la gestió eficaç del drenatge. Ja que amb una gestió eficaç del mateix podem evitar que 

les altes escorrenties donades per la manca de vegetació desprès de l’incendi i així podem 

evitar l’impacte en la geologia, en la vegetació, en el paisatge i en la hidrologia, pròpiament. 

D’acord amb la raó exposada, les alternatives 1 i 3 són les millors en impacte ambiental. 

La renovació del ferm per altre banda penalitza aquestes alternatives enfront a l’alternativa 0 

ja que són les pitjors per e paisatge. 

c) Criteris funcionals:  

En aquests criteris surten afavorides totes les alternatives menys la 0, donat que en aquesta la 

seguretat vial i la velocitat són molt dolentes. Les que millor surten és la 1 i la 2, donat que el 

paviment ens millor notablement aquests dos paràmetres. 

5.6 Anàlisis de sensibilitat 
En aquest apartat es pretén establir la validesa del treball exposat en els apartats anteriors 

d’aquest punt dedicat a l’anàlisi multicriteri. 

El terme ‘validesa’ vol reflectir, en aquest context, el fet que tota la feina d’avaluació i 

valoració realitzada fins el moment pot tenir errors que portin a una classificació incorrecta de 

les alternatives, degut al component subjectiu. 

L’anàlisi de sensibilitat es fonamenta en la idea de variar lleugerament els pesos assignats als 

diversos objectius i observar el comportament de les puntuacions definitives obtingudes. Si en 

fer aquest canvi les variacions són mínimes o no existeixen, podrem concloure que les 

suposicions fetes, tant en valoracions com en l’elecció de pesos, són suficientment encertades. 

D’aquesta manera, es varien els pesos assignats a cada alternativa admetent que es pot haver 

comès un error de fins una dècima en la seva assignació. Així, el rang de variació ve donat per 

les següents equacions: 

|ΔPi | < 0,1 indica el límit de variació d’una dècima de més o de menys. 
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Σ ΔPi = 0 indica que en variar tots els pesos, la suma total ha de continuar essent 1. 

El procediment seguit ha estat augmentar una dècima el pes de cadascun dels criteris, tenint 

així 4 noves hipòtesis per al càlcul. Llavors, aquesta dècima es resta en la resta de criteris de 

forma proporcional al que representen en el conjunt. Així, els pesos emprats han estat els 

següents: 

 

Hipòtesis Econòmic Ambiental Funcional

Hip Base 0,35 0,5 0,15

Hip. 1 0,45 0,45 0,1

Hip. 2 0,4 0,6 0,1

Hip. 3 0,4 0,5 0,25

Objectius

 
Taula 6.6: Pesos utilitzats a l’anàlisi de sensibilitat 

En la següent taula es mostra un resum de resultats tant en puntuació com en percentatge 

amb totes les hipòtesis realitzades per a cada alternativa. 

Puntuació % Puntuació % Puntuació % Puntuació % Puntuació %

Hip base 0,15 65,72 0,23 100 0,20 88,25 0,22 94,61 0,20 85,48

Hip 1 0,39 48,79 0,80 100 0,74 92,51 0,75 93,15 0,70 87,33

Hip 2 0,35 45,74 0,77 100 0,71 93,14 0,71 92,49 0,67 87,60

Hip 3 0,34 58,91 0,58 100 0,52 89,85 0,54 93,70 0,50 86,17

A0 A1 A2 A3 A4

 

Es pot observar amb aquests resultats que l’alternativa 1 seria l’opció escollida en totes les 

hipòtesis fetes fins al moment, de manera que tant les valoracions com els pesos assignats es 

poden considerar com encertades. 

6 CONCLUSIONS 
Un cop realitzat l’anàlisi de rendibilitat, en el qual es conclou que la realització del 

condicionament és econòmicament viable, i després de realitzat el corresponent anàlisi 

multicriteri, es pot concloure que l’alternativa més adient per a realitzar la renovació del ferm i 

l’execució del drenatge, és a dir l’ALTERNATIVA 1, i és aquesta solució la que es desenvolupa 

en el present Projecte. 

Resumint, portarem a terme un ferm mixt: ferm rígid i flexible i el drenatge mitjançant cuneta 

longitudinal de formigó. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és la descripció de les característiques i paràmetres que defineixen 

el traçat geomètric del projecte de “Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el 

incendi d’Horta de Sant Joan”. 

El projecte en estudi presenta diferents tipus d’actuacions com: unes dirigides a la millora del 

ferm existent, altres a l’execució de drenatge no existent i millora del existent i petites 

modificacions en la traça del camí sempre respectant al màxim la seva traça existent, donat 

que en el projecte és té molt present que aquest és en l’àmbit d’un camí rural . 

Amb la finalitat de rehabilitar el ferm existent, es proposa excavar 20cm en els trams amb 

pendent inferior al 10% i de 18cm en els superiors al 10%. I després executar la nova secció de 

ferm segons s’explica en l’annex número 10 de ferms i paviments. 

L’objecte de les modificacions del traçat dels trams estudiats no és un altre que el 

d’homogeneïtzar l’amplada del camí a 4 metres i salvar alguns punts baixos per facilitar el 

drenatge del camí sense superar mai diferències de cotes entre existent i definitiu d’1 metre. 

2 CRITERIS DE DISSENY 

Com a criteri de disseny del traçat s’ha utilitzat el respecte màxim per al traçat existent amb les 

dues excepcions abans descrites: 

- Homogeneïtzació de l’amplada del camí a 4 metres 

- Petites modificacions del traçat vertical per tal de salvar alguns punts baixos per 

facilitar el drenatge del camí sense superar mai diferències de cotes entre existent 

i definitiu d’1 metre. 

En ambdós casos s’ha estudiat punt per punt que aquestes modificacions no impliquessin 

desmunts i terraplens, que ocupin superfície que no pertanyen al camí existent, més grans que 

els necessaris per la pròpia creació de les cunetes necessàries. 

En el cas de l’homogeneïtzació de l’amplada s’ha estudiat acuradament els casos en els que 

aquesta actualment és menor. No s’ha trobat cap cas en el que aquest presenti un gran 

increment del desmunt o terraplè i així assegurant la mínima alteració de les superfícies més 

properes al camí. 
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En els casos dels punts baixos salvables, entenent per punts baixos salvables aquells en el que 

el terraplè necessari en el punt més desfavorable no sigui superior a 1 metre, hem verificat 

també que l’afectació de les superfícies adjacent sigui la mínima possible. Al igual que en el cas 

de l’homogeneïtzació de l’amplada no s’ha trobat cap cas que presenti un gran increment del 

desmunt o terraplè i així assegurant la mínima alteració de les superfícies més properes al 

camí. 

Com a paràmetres principals de resum del traçat del camí: 

• Tipus de xarxa: rural 

• Tipus de via: camí rural d’un sol carril 

• Tipus de terreny: abrupte 

• Velocitat de projecte: 30 Km/h 

• Secció tipus: calçada única de 4 metres d’amplada 

A més a més de les recomanacions abans feta, hi ha una sèrie de condicionants tècnics 

destacables que s'enumeren a continuació: 

• Edificacions existents als marges de la carretera. Es tracta  de no afectar-ne cap. 

• Accessos a finques. A causa de l'elevat nombre d'accessos a finques que es localitzen en 

l'entorn del traçat, és fonamental la seva consideració i l'anàlisi dels mateixos, estudiant 

la possibilitat de la seva reordenació en els casos en què sigui possible. 

3 SECCIÓ TIPUS 

La plataforma de referència per al camí és una via formada per un carril en un únic sentit de 

circulació de 4 m d'ample i cunetes de 50 cm d’amplada. 

En els plànols de seccions tipus pertanyents al Document número 2: Plànols queden 

representades totes les seccions tipus descrites anteriorment. 

4 LLISTATS DE DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

No s’inclou en el present annex llistats de definició geomètrica degut a la pròpia naturalesa del 

projecte. 

Al tractar-se d’un camí rural la traça d’aquest ha sigut feta de forma natural i al ser un projecte 

d’urgència degut a les conseqüències que va crear el foc ocorregut a Horta de Sant Joan i que 

aquest se situa en l’interior d’un Parc Natural, s’ha cregut convenient no modificar la traça del 

camí existent. 

Per els motius exposats es fa impossible extreure llistats de definició geomètrica. 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte estudiar els moviments de terres de l'obra projectada, indicant la 

necessitat o no de préstecs o abocadors. 

Tal com s'ha descrit en el corresponent annex de traçat, aquest resulta condicionat pel traçat 

actual del camí, originant una rasant gairebé idèntica a l’actual. 

Això origina que el moviment de terres sigui mínim tant en el que a desmuntis com a terraplens, i 

aquests són deguts només a la creació de cunetes i l’homogeneïtat de l’amplada de la traça en 

planta d’aquest. 

El projecte s'ha dividit en quatre trams en què es realitza una modificació de traçat i quatre 

rotondes, dos d'elles localitzades a Torregrossa i les altres dos a Juneda. 

2 FORMACIÓ DE L´ESPLANADA 

Segons els resultats obtinguts de l'estudi geològic i geotècnic realitzat, es pot concloure que el 

tipus de sòl predominant a la zona de traçat correspon a sòls tolerables i gran part de l’extensió 

transcorre per roca sana, pel qual s’ha cregut considerar una esplanada existent E3, amb la qual 

cosa no és necessari millorar l’esplanada existent.  

Com a conseqüència, per a la formació del terraplens s’utilitzaran els material procedents dels 

desmunts. Com que es dona que amb els m3 procedents del desmunt es pot cobrir tota la 

necessitat de terraplè no seran necessaris materials de préstecs. 

3 TERRA VEGETAL, TALUSSOS I EXCAVABILITAT 

Per falta de  la realització de calicates, estimarem un gruix de terra vegetal a considerar és 

de 10 cm. 

S'han  adoptat talusos 1H: 1V per als terraplens i 1H: 1V per als desmuntis. 

Els mitjans d'excavació a emprar per a la realització de l'obra seran els convencionals. 

4 COMPENSACIÓ DE TERRES 

S'inclouen a continuació les taules de moviments de terres. En elles s'inclouen, d'una banda els 

valors teòrics mesurats sobre els perfils transversals, i per un altre, els valors incrementats un 

10% en funció de diferents factors. Aquests últims valors són els que s'inclouran en el 
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pressupost. 

Els valors teòrics que caracteritzen el moviment de terres  són els que s'inclouen a continuació: 

 
Taula 9.1: Resum moviment de terres 

Prenent aquests valors com a punt de partida, s'inclouen en la següent taula els valors 

incrementats en un 10%, i els resultats del balanç total de terres. 

 

 
Taula 9.2: Resum moviment de terres +10% 

Dividint el volum total en fases queda definit en la següent taula. La fase 1 desde el pk 

2+720.00 fins al pk 4+100.00 i la fase 2 és definida del pk 0+000.00 al pk 2+720.00 

:  
Taula 9.3: Resum moviment de terres +10% segons fases d’obra 

Dividint el volum total necessari de materials a utilitzar en el ferm rígid i el ferm flexible 

queden definits els següents volums en la taula posterior.  

 
Taula 9.4: Volums necessaris pels ferms segons pk’s. 

Per tant, per fases queden definits els següents volums necessaris de tot-ú artificial, grava 

emulsió i formigó. 

MOVIMENT DE TERRES TAULA-RESUM

Esbrossada (m
2
) 11.535

Desmunt total (m
3
) 6.561

Terraplè (m
3
) 133

MOVIMENT DE TERRES TAULA-RESUM

Esbrossada (m
2
) 12.689

Desmunt total (m
3
) 7.217

Terraplè (m
3
) 146,3

MOVIMENT DE TERRES FASE 1 FASE2

Desmunt total (m
3
) 2.433 4.784

Terraplè (m
3
) 73,57 72,73

PK INICI PK FINAL TOT-Ú (m
3
)

GRAVA 

EMULSIÓ (m3)
FORMIGÓ (m3)

0+000,00 0+350,07 280 70 0

0+350,07 1+014,07 0 0 478

1+014,07 1+717,17 562 141 0

1+717,17 1+985,72 0 0 193

1+985,72 3+399,93 1.131 283 0

3+399,93 3+905,02 0 0 364

3+905,02 4+100,00 164 41 0
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Taula 9.5: Volum materials necessaris pels ferms segons fase d’obra. 

4.1 Conclusió 

Com a conclusió del moviment de terres, els resultats obtinguts són els següents: 

• Tot el terraplè s'executa amb material procedent de les terres de desmunt. 

• Es produeix un excés d'excavació de 7.070,7 m3, per la qual cosa serà necessari el 

transport d'aquest material a abocador. 

• Per a la formació de la capa de transit faran falta 534 m3 de grava emulsió,  2138 m3 de 

tot-ú i 1035 m3 de formigó. 

4.2 Procedència dels materials 

La zona d'estudi presenta als seus voltants diverses explotacions d'àrids susceptibles de ser 

aprofitades  per a l'obra. 

La més propera i adient per a l’execució de l’obra es la gravera situada en el municipi de 

Valderrobres anomenada Aridos Curto s.l., situat a 16.8 km del primer punt quilomètric del camí. 

La gravera disposa de recursos il•limitats per a les necessitats de l'obra  tant de tot-ú com de 

formigó. 

Hi ha dues plantes de formigó HORMICEMEX una situada a Raval de Cristo i l’altre  a  Amposta, a 

40.1 km i 77.1 km, respectivament. 

En el pla de  jaciments que s'adjunta en el present apèndix es mostra la localització de les 

explotacions. 

A continuació s'aporten les dades de contacte d'aquesta: 

Àrids Curto s.l. 

Avenida Cortes de Aragón, 6, 44580 Valderrobres (Tarragona) 

Tlf: 978 89 04 44   

Hormicemex 

Carretera de Roquetes Mas de Barberans, 0, 43529 Raval de Cristo  

977 50 09 99 

MOVIMENT DE TERRES FASE 1 FASE2

Tot-ú  (m
3
) 300 1.838

Grava emulsió (m
3
) 75 459

Formigó (m
3
) 364 671
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Hormicemex 

Carretera N - 340, 0 , km 1 078 , 8, 43870 Amposta 

977 70 12 59 

4.3 Abocadors 

El dipòsit controlat en servei més proper a l’àrea de projecte és el de Móra d’Ebre i es 

troba a uns 40 Km de distància. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En el present Annex es recullen els aspectes d’interacció de les obres definides al “Reparació 

dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d’Horta de Sant Joan” 

En primer lloc es presenta una llista de les operacions més importants a executar al llarg de les 

obres i seguidament es proposen solucions als problemes plantejats. 

2 ORGANITZACIÓ I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT LES 

OBRES 

Primer de tot s’ha de remarcar que és un camí en el qual fora de la temporada en la qual és 

permès el descens de barranc el transit és molt baix, per la qual cosa ens podem permetre 

tallar de forma puntual durant poc temps el camí fora de la temporada de recol·lecció de les 

olives donat que és el conreu que envolta el camí.  

Els problemes originats pels equips de construcció en entrar en conflicte amb el trànsit, es 

solucionen satisfactòriament dividint la obra en dos trams i amb una adequada senyalització i 

abalisament. Només es veurà tallat el transit en el procés de curat del formigó, però aquest és 

poc temps i a més a més en la gran majoria dels casos hi ha passos alternatius. 

Per tant, no és necessari en cap tram la construcció addicional per proporcionar eixamplament 

suficient que permeti el pas del trànsit.  

L’obra es diferencia en dues fases de construcció, segons el punt quilomètric en que es 

treballa. 

1ª FASE (pk 4+111-2+716) 

S’iniciarà la primera fase amb la preparació, amb ajuda de la senyalització i abalisament 

precisos tant en advertència com en abalisament de les vores de limitació entre la zona de 

trànsit i la zona d’obra. Així com la preparació de la zona de caseta d’obres i zona de acopi, a la 

zona nord de l’obra. 

Posteriorment es procedirà als treballs, d’excavació i execució de terraplens, preparació 

d’explanada i obres de drenatge transversals. Un cop finalitzats els treballs, es seguirà amb els 

treballs d’afermat, formant la base(tot-ú) i grava-emulsió o paviment de formigó als trams 

estudiats, s’organitzarà de tal manera que els treballs no interfereixin entre si. 

Paral·lelament, es duran a cap els treballs de col·locació de cunetes, així aconseguim un millor 
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rendiment i afectació a les obres. Al finalitzar el fraguat del formigó es segellarà les juntes 

,prèviament elaborades  

2ª FASE (pk 2+716-0+000) 

La segona fase s’elaborarà igual que la primera, tenint en compte el temps de fraguat del 

paviment i l’extensió de la grava-emulsió. 

Finalment, es durà a terme les mesures correctores a ambdues fases, estesa de terra vegetal i 

plantació de flora autòctona. 

Tan en la fase 1 com la 2 es construirà el ferm fins a la cota actual. 

En les fases hi ha zones en que es permet el trànsit alternatiu però no és necessari una 

construcció donat que hi ha trams en el que el camí s’eixampla.  

Només es tallarà l’accés durant el procés de curat del formigó, en la seva majoria no influirà als 

veïns, però en el cas que això succeeixi només serà en el termini màxim de 10 dies i tal i com 

s’ha apreciat en les visites de camp, cap d’aquests són habitatges residencials, ni masos 

freqüentats a diari. 

3 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES  

Durant les obres es disposarà de senyalització d’advertència d’obres, disposant senyals en 

ambdós sentits per tal d’informar als conductors amb l’adequada antelació de les afeccions 

que s’estan duent a terme. 

Pel disseny de la senyalització provisional d’obres durant l’execució del reforç de ferm s’ha 

intentat emprar la “Norma de Carreteras 8.3-IC. Señalización de Obras” en mesura de lo 

possible, donat que aquesta no inclou normes sobre camins rurals. 

Els objectius de la senyalització provisional són informar de l’existència i naturalesa de l’obra 

als conductors que circulin per la carretera, ordenar la circulació de vehicles afectats per l’obra 

i garantir la seguretat dels vehicles i del personal de l’obra. 

3.1 Dispositius utilitzats 

S’utilitzaran els dispositius següents: 

• Senyalització vertical: sèrie c o normal 

• Abalisament:  
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- Panells direccionals TB-2 

- Balises còniques TB-6 de 70 cm (o bé TB-7, TB-8 o TB-9 tipus normal) 

- Balises lluminoses intermitents de 200 mm de diàmetre TL-2 

- Balises lluminoses de llum fixa de diàmetre 200 mm. TL-10 

• Senyalistes 

En el següent apèndix s’inclouen els plans de planta amb les fases de construcció i la situació 

de referència dels dispositius de senyalització i abalisament 
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1 INTRODUCCIÓ 
Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el dimensionament de les 

seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials projectats per tal 

d’aconseguir: 

- Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques permanents sota 

les càrregues repetides de trànsit durant el període de projecte. 

- Resistir les sol·licitacions del trànsit previst durant el període de projecte i repartir les 

pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a l’esplanada tan sols arribi 

una petita fracció d’aquestes, compatible amb la seva capacitat de suport. 

- Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 

Les bases normatives que es fan servir per complir els objectius del present annex són les que 

a continuació comentem. 

Normativa tècnica d’aplicació a la redacció de l’avantprojecte del "Plec de Prescripcions per a 

l’assistència tècnica a la redacció d’avantprojectes de construcció i explotació. Carreteres" de 

l’Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya GISA (Gestió d’Infraestructures, S.A.), versió 

00 de 15-12-04. 

En el present estudi s’aplicaran les Ordres FOM/3460/2003 i FOM/3459/2003 totes dues de 28 

de novembre de 2003, del Ministeri de Foment, per les quals s’aproven, respectivament la 

norma 6.1-IC de “Secciones de firme”. 

Per a la definició de les característiques de les diferents capes dels ferms es segueixen les 

indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-

3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, i pel Consell de Ministres en la mateixa data. 

Per Ordre Ministerial de 2 de juliol de 1976 es va conferir efecte legal a la edició del mateix 

publicada pel Servei de Publicacions del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

També s’ha contemplat la normativa autonòmica següent:  

- Plec de Condicions Tècniques de l’Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya GISA. 
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2 ESTUDI DE TRÀNSIT 
Pel càlcul del flux de trànsit de la via afectada no es disposa dades concretes de la IMD, ja que 

al tractar-se d’un camí d’accés a un parc natural les autoritats pertinents no acostumen a 

realitzar aforaments per la impossibilitat de realitzar obres de importància. 

Es disposa de dades de les vies que accedeixen al mateix camí de l’estudi, el qual ens permetrà 

realitzar una estimació ajustada del volum de vehicles.  

L’estudi triennal realitzat per l’EuroRAP, amb dades del SCT, ens aporta la informació sobre les 

dades de trànsit de l’actual carretera T-334. Les dades obtingudes són de l’any 2010: 

IMD2010= 956 veh/d 

%VP= 16,0%  

Al 2001 es va dur a terme l’estudi de traçat i  condicionament de la carretera T-330 a Prat de 

Compte, amb les següents dades: 

IMD2010= 900 veh/d 

%VP= 10,3%  

Es preveu un creixement anual del 3% en la IMD fins l’any de posada en funcionament de 

l’obra i no es preveu que factor aliè que alteri de forma significativa el percentatge de vehicles 

pesats.  

2.1 Estimació del trànsit 
Amb les dades anterior es fa una primera estimació de trànsit per l’any d’entrada en servei de 

l’obra, 2012. 

IMD2012 = (1.03)
(2012-X)

·IMDx 

 
Taula 10.1: Estimació trànsit any 2012 

Amb l’ajut de les dades anteriors podem estimar el flux del camí en estudi, ja que el volum de 

trànsit serà aproximadament la meitat de la resta de les dos vies principals. 

La situació de disseny més crítica serà la següent: 

Via d'estudi IMD2012 %vp vp

T334 1014 16 162

T330 1230 10,3 127
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Taula 10.2: Estimació trànsit any 2012 camí d’actuació. 

 
Figura 10.1: Estimació trànsit any 2012 camí d’actuació i vies properes. 

2.2 Classificació del trànsit 
Segons la instrucció de carreteres 6.1-IC i 6.2-IC es classifica el trànsit en cinc categories per tal 

de procedir al dimensionament dels ferms. A l’apartat anterior s’ha fer un breu estudi de 

predicció de la intensitat diària del vial del present projecte. En el quadre següent es 

resumeixen les característiques del trànsit del camí 8, així com la previsió i la categoria. 

 
Taula 10.3: Categoria de trànsit camí d’actuació. 

3 DIMENSIONAMENT DE FERMS 

3.1 Categoria de l’esplanada 
Segons a efectes de definició de l’estructura del ferm, la Instrucció 6.1-IC defineix tres 

categories: 

Via estudi IMD2012 %vp vp

Camí actuació 108 16 17

Via estudi IMD2012 % vp vp Categoria de trànsit

Camí actuació 108 16 17 T42
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Taula 10.4: Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carga. (Font: I.C. 6.1) 

En base a diversos estudis geotècnics realitzats a la zona d’afectació anteriorment, el terreny 

natural és de molt bona qualitat, com a mínim sòl tolerable i a gran part de l’extensió 

transcorre per roca sana, el qual pot ser emprat per a la construcció de l’esplanada tipus E3 en 

tot el tram projectat. Al llarg d’aquest es farà una rehabilitació del ferm existent, el qual ens 

permetre aprofitar les característiques que ens presenta el terreny natural. 

3.2 Seccions ferm adoptat 
Seguint el procediment descrit en la Norma 6.1-IC, es realitza a continuació el dimensionament 

dels ferms corresponents a la via rehabilitada. 

En els apartats anterior s’ha establert que la categoria de trànsit pesat es considera T42 i que 

l’esplanada a emprar serà de categoria E3. 

3.2.1 Ferm flexible: 
Emprarem aquesta tipologia de secció en els trams del camí en estudi on les pendents siguin 

inferiors al 10%, el qual ens permetrà adaptar-se de la millor forma a les deformacions parcials 

i assentaments que es puguin produir. 

Partint de les dades anteriors s’escull la secció estructural 4231 del catàleg de la norma 6.1-IC 

composada per 5cm de grava emulsió segellada amb tractament superficial sobre un llit de  20 

cm de tot-ú artificial. 

MB

ZA

4231

 
Figura 10.2: secció 4231 (Font: 6.1-IC) 

- Capa de trànsit: 5 cm de doble tractament superficial formada per una primera capa 

de grava 10/20 i una segona capa de grava porfídica 5/10, aquestes estaran  lligades 

amb emulsió aniònica ràpida tipus EAR-1 amb dotació de  7l/m2. S’haurà d’assegurar 

que l’àrid quedi cobert 2/3 parts amb reg bituminós, per evitar despreniments i 

poliment de la capa. 

Categoria esplanada E1 E2 E3

Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300
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- Base granular: 20 cm de material granular tot-ú artificial ZA-25. 

3.2.2 Ferm rígid: 
En els trams els qual la pendent longitudinal sigui superior al 10% i en aquells punts en els que 

es permeti el pas de rius i rieres per sobre la plataforma es dotaran les seccions amb ferm 

rígid, per tal de que aquests no siguin deteriorats per desgastament. 

La secció estructural en aquest cas serà la 4234 del catàleg de la norma 6.1-IC formada per 18 

cm de formigó en massa  

HM

4234

 
Figura 10.3: secció 4234 (Font: 6.1-IC) 

- Capa de ferm: 18 cm de HM-15/B/20/IIa amb juntes  transversals cada 4m de 2 cm 

d’amplada i 2 cm de profunditat, per tal d’evitar els efectes de curat del formigó. I 

juntes longitudinals degut a que el procés constructiu ens obliga a realitzar el ferm 

rígid en dos trams de dos metres cadascun. 

S’haurà de realitzar les mateixes actuacions esmentades anteriorment als camins que tenen 

accés a camí 8, la longitud d’afectació serà d’uns 5m. Per tal d’evitar efectes de desgast 
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1 PRESENTACIÓ 

1.1 Introducció 

L’estudi d’impacte ambiental és en l’actualitat imprescindible donada la creixent sensibilitat 

social envers la necessitat de preservació del medi ambient. Les obres que es projecten a 

continuació han de ser respectuoses amb el medi en el màxim grau possible. D’aquesta 

manera, no haurien d’afectar zones de gran valor ecològic i, de qualsevol manera, el terreny 

afectat ha de ser-ho de la menor forma possible, intentant que l’obra quedi integrada en el 

medi. 

L’anàlisi ambiental de tot projecte ha de començar ja a la fase de la selecció d’alternatives, ja 

que així es poden evitar a priori danys ambientals importants. De totes maneres, els 

inevitables impactes que tota obra ocasiona han de quedar pal·liats en la mesura del possible 

amb les mesures oportunes. 

1.2 Objecte de l’estudi d’impacte ambiental 

L’objecte d’aquest estudi és analitzar els diferents paràmetres de caràcter ambiental que 

poden veure's afectats per l’execució de les obres de la rehabilitació d’un dels camins afectat 

per l’incendi al terme municipal d’Horta de Sant Joan. 

Per a justificar la viabilitat ambiental de l'actuació és necessari l'estudi previ dels paràmetres 

existents en el medi actual procedint a valorar les possibles repercussions que l’obra produirà 

sobre l’entorn, avaluar i definir els impactes reals i potencials que es poden produir, establir 

les mesures preventives, correctores i compensatòries, i elaborar un pla de vigilància 

ambiental que permeti establir, un cop executada la infraestructura, el correcte 

desenvolupament de les mesures establertes. 

Els principals paràmetres d’estudi, avaluació i posterior correcció respecte cada medi es 

descriuen a continuació. 

1.2.1 Medi Físic 

Geomorfologia 

Els efectes que sobre la geologia i la geomorfologia pot tenir la construcció o millora tant d’un 

camí com d’una carretera estan principalment lligats als moviments de terres, a l’ocupació 

física de l’espai requerit, a l’alteració dels sòls, així com a l’explotació d’activitats extractives 

d’àrids, per a l’obtenció de materials necessaris i en determinades ocasions de terres. 
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Els problemes d’erosió que sorgeixen en realitzar les obres, especialment derivats de la 

morfologia i inestabilitat dels talussos, es poden minimitzar amb l’aplicació de determinades 

mesures correctores. 

La revegetació, i concretament la fixació de la vegetació al sòl, contribueix a disminuir 

significativament l’erosió produïda per la pluja i per la velocitat de l’aigua d’escolament 

superficial. 

L’estudi defineix els criteris d’ubicació d'abocadors, d’abassegaments i d’instal·lacions auxiliars. 

Hidrologia 

Els efectes directes que el projecte pot ocasionar sobre la hidrologia superficial i subterrània 

del medi es resumeixen, bàsicament, en quatre situacions possibles: 

• Modificació dels fluxos d’aigua superficial i subterrània. 

• Efecte barrera. 

• Impermeabilització d’àrees de recàrrega d’aqüífers. 

• Canvis en la qualitat de l’aigua. La contaminació de les aigües i dels sòls pel vessaments 

de substàncies com olis, hidrocarburs, etc. 

L’estudi contempla, quan són necessàries, les mesures de protecció dels recursos hidrològics. 

Ambient acústic 

Els sistemes de transport terrestres estan considerats com una de les principals fonts d’emissió 

sonora. 

A prop dels nuclis habitats i en àrees d’interès particular (zones de nidificació de fauna, 

monuments històrics, etc.), és convenient definir els nivells sonors existents en l’actualitat, i 

identificar els possibles receptors afectats pel nou projecte. 

L’estudi contempla, si calen, les mesures per minimitzar el possible impacte sonor mitjançant 

la col·locació de barreres acústiques. 

1.2.2 Medi Biòtic 

Vegetació 

La vegetació es pot veure afectada per les obres a executar en els següents aspectes: 

• Ocupació de sòl per la pròpia obra i per les obres addicionals. 
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• Augment de la freqüentació humana, generat per un millor accés al territori. 

• Increment del risc d’incendis. 

L’estudi contempla mesures de protecció dels recursos naturals, i també aquelles mesures 

encaminades a reduir el risc d’incendi i de la propagació d’incendis forestals. 

Fauna 

L’interès d’analitzar les comunitats faunístiques és degut, per un costat a la necessitat de 

preservar la fauna com a recurs, i per altre costat perquè és un excel·lent indicador de les 

condicions ambientals d’un determinat territori. 

És importat localitzar les àrees especialment sensibles per a les diferents espècies, com poden 

ser els dominis vitals de les espècies, les zones de nidificació i els corredors biològics. 

En l’estudi es proposen, si calen, mesures per a la protecció de la fauna. 

1.2.2 Paisatge 

La consideració del paisatge té dos aspectes fonamentals: 

• El concepte de paisatge com element integrador d’una sèrie de característiques del 

medi físic. 

• La capacitat que té un paisatge per incorporar les actuacions que produeix el projecte. 

L’estudi d’aquest vector ambiental inclou tres aspectes fonamentals: 

• La visibilitat. 

• La qualitat paisatgística. 

• La fragilitat del paisatge. 

L’estudi contempla propostes de revegetació i integració ambiental i paisatgística de totes les 

actuacions relaciones amb l’obra com són: talussos, abocadors, camins d’accés, zones 

d’abassegament, etc. 

1.2.4 Medi socioeconòmic 

L’interès d’avaluar el medi socioeconòmic està en que aquest sistema es pot veure modificat 

pel projecte del camí. En molts aspectes aquest canvi es favorable. Els aspectes essencials per 

avaluar aquest medi són els següents: 

• Activitats productives. 
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• Demografia. 

• Planejament urbanístic. 

• Efecte barrera. 

• Patrimoni cultural (jaciments, monuments històrics, etc.). 

1.3 Marc legal 

D'acord amb les disposicions del tractat de la CEE en la Directiva 85/337 del 27 de juny, l'Estat 

espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la Directiva 97/11, entre 

d’altres, es procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental, 

definint 21 categories de projectes enfront els 9 que es relacionaven a la Directiva 85/337. 

Aquest fet comporta que el dret comunitari sobre medi ambient adquireixi rang constitucional, 

imposant-se sobre la normativa dels Estats membres. La incorporació d'aquestes Directrius 

comunitàries a l'Estat espanyol s'ha dut a terme mitjançant el Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, i el Reglament corresponent Real 

Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s'aprova el reglament per a 

l'execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986. Posteriorment, aquest Real Decreto 

Legislativo ha estat modificat per dues disposicions més, que són el Real Decreto Ley 9/2000 i 

la Ley 6/2001. 

D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat legislativa que li confereix la 

Constitució i l'Estatut, ha desenvolupat la normativa estatal i comunitària mitjançant el Decret 

114/1988, de 7 d'abril d'avaluació d'impacte ambiental, parcialment derogat per la Llei 3/1998 

i les posteriors modificacions a aquesta llei, que son la Llei 1/1999 i la Llei 13/2001. 

Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats en 

forma d’annex a la legislació anteriorment esmentada, com és el cas d’aquest projecte 

constructiu 

El present estudi d'impacte ambiental s'ajusta, pel que fa a l’estructura del mateix, a la 

legislació catalana, segons contingut del Decret 114/1988, fent una identificació, 

caracterització i avaluació dels possibles impactes que es poden produir a l’entorn de l’espai 

d’interès natural del Parc Natural dels Ports de Tortosa on es troba localitzat el traçat del camí 

a rehabilitar ubicat en el terme municipal d’Horta de Sant Joan. 
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1.4 Marc metodològic i estructura de l’estudi 

L’objecte d’aquest apartat es descriure la metodologia emprada en la realització de l’estudi 

d’impacte ambiental. El conjunt de l’estudi es basa en el tractament de l’entitat projecte 

(causant dels impactes ambientals objecte d’estudi) i l’entitat medi (receptor dels impactes 

causats pel projecte), entenent que tot impacte és susceptible de ser definit com la interacció 

entre ambdues entitats. 

 

Figura 14. 1: Esquema metodològic seguit per a l’anàlisi ambiental. 

En aquest cas, tenint en compte la naturalesa del projecte, s’estableix com a marc de 

referència un conjunt de processos corresponent a una obra de rehabilitació d’una obra lineal 

en un àmbit rural. L’ús d’aquest marc de referència suposa una eina eficient per garantir 

l’homogeneïtat de l’estudi així com la seva composició. Aquest és l’objecte del segon capítol 

d’aquest annex, descripció del projecte, dedicat a l’anàlisi de les principals característiques 

plantejades per a dur a terme el projecte constructiu. 

En el tercer capítol, estudi del medi, s’opta per una descomposició en base als diferents 

components del medi afectat. 

Un cop assumides les dues entitats principals de l’estudi (projecte i medi), en el quart apartat 

es realitza una anàlisi detallada de les implicacions ambientals del projecte, on les principals 

tasques són: 

1. Identificar, caracteritzar i avaluar els impactes del projecte. 

2. Definir les mesures correctores aplicables al projecte segons els impactes identificats, 

amb l’objectiu prevenir o corregir l’impacte del projecte sobre el medi. 

Tanmateix, es fa referència al programa de vigilància ambiental que identifica els controls i 

processos que han de garantir la correcta execució de les mesures descrites amb anterioritat. 
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2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1 Localització i descripció del projecte 

El camí d’estudi discorre pel bell mig del Parc Natural dels Ports de Tortosa en el terme 

municipal d’Horta de Sant Joan. 

El projecte de la rehabilitació del camí es justifica per tal de resoldre el mal estat del ferm 

existent en aquest degut a l’alt pas de vehicles pesants durant l’incendi que va afectar la zona 

d’ubicació del projecte. Així com, solucionar els problemes existents de drenatge provocats 

també per l’incendi que en el se u pas va deixar tots els terrenys pròxims desforestats 

provocant així una disminució molt important en la capacitat de drenatge d’aquest i fent així 

que el sistema de drenatge natural del camí no tingui la capacitat de drenar l’aigua que li 

arriba sense provocar problemes en el pas per aquest.  

La traça existent i per tant la definitiva travessa en a seva totalitat una zona no urbanitzable.  

El traçat es veu lleugerament modificat per millorar algunes característiques geomètriques. E 

el cas del traçat en planta l’amplada del camí s’homogeneïtza a 4 metres, el que provoca una 

petita variació donat que l’existent variava entre 3’80 i 4’15 metres. Per altre banda, en el 

traçat en alçat hi han petites modificacions per salvar alguns punts baixos, mai sobrepassant 

un desmunt o terraplè superior a 1 m en l’alçada de la variació . Així ens assegurem que amb  

aquestes mínimes modificacions l’impacte és mínim. A l’Annex núm. 7 de Traçat, es pot veure 

el traçat del camí al detall i com aquest afecta al terrenys ocupats. Anàlogament, l’Annex núm. 

8 de Moviment de terres, quantifica els volums de terres tant de desmunt, terraplè de pròpia 

obra, i terraplè de préstec. 

Els pendents emprats en talussos són força suaus per reduir així l’impacte visual dels mateixos. 

Els pendents de la traça són molt diversos, respectant en la seva majoria els actuals, i aquests 

varien arribant a pendents superiors al 15%. La secció transversal és d’una calçada única de 4 

metres amb cunetes de 50 cm d’amplada. 

La resta d’annexes que conformen aquest projecte ens defineixen altres característiques de 

l’obra (secció estructural, obres de fàbrica, reposició de camins, etc.) que ens permetran 

avaluar l’impacte d’aquesta sobre el medi sobre el qual s’està projectant. 
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2.2 Accions del projecte 

S’anomenen accions aquells treballs i/o operacions que poden interaccionar amb el medi 

ocasionant canvis, alteracions o modificacions que poden ser positives o negatives. És 

imprescindible, a aquest nivell de l’estudi tenir presents les accions que poden produir els 

impactes considerats més endavant. 

Les accions lligades a l’execució del projecte es poden classificar en dos grups: 

A. Accions lligades a l’execució del projecte en fase de construcció. 

B. Accions associades a la explotació del camí. 

D’aquesta manera, coneixent prèviament les característiques del medi, es podran avaluar els 

impactes de dites accions. 

3 ESTUDI DEL MEDI 

3.1 Introducció 

Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per el camí és fonamental per 

poder definir els possibles impactes que la construcció i explotació de la nova via pugui 

provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos elements de que es compon el medi de la zona 

han de permetre prendre les mesures de prevenció i correcció neceriudoissàries que permetin 

minimitzar les possibles afeccions. 

3.2 Situació geogràfica i característiques generals 

L'àmbit territorial on es situa el camí, es troba dins el terme municipal d’ Horta de Sant Joan, 

comarca de la Terra Alta, es situa cap al marge dret de l’Ebre i en comprèn l’extrem 

septentrional en la seva confluència amb el Matarranya 

Aquest es drenat per el Riu Canaletes i per diversos barrancs. 

3.3 El medi físic 
La comarca té un clima mediterrani amb tendència continental, amb temperatures baixes a 

l’hivern i altes a l’estiu. Les precipitacions són força escasses i es concentren durant la tardor i 

la primavera, mentre que els estius i els hiverns són especialment secs. La vegetació autòctona 

estaria marcada per una abundància dels coscolls, els alzinars i la màquia, però, actualment, hi 

predominen les terres de conreu i la vegetació de garrigues i els matolls, sovint barrejats amb 

pins.  
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Es considera que no hi ha glaçades quan el valor de les mitjanes de les temperatures mínimes 

absolutes és superior a 2ºC. Així doncs, seguint aquest criteri es considera que el període lliure 

de gelades és de 140 dies. 

Pel que fa a l'ambient atmosfèric, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 

Atmosfèrica, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, disposa d’una 

estació automàtica a Gandesa. 

La vulnerabilitat és un indicador del risc d’exposició de la població i dels espais d’interès 

natural als contaminants atmosfèrics. 

La capacitat és un paràmetre que ens indica quines àrees del territori ofereixen condicions més 

favorables per a l’establiment de nous focus emissors. La capacitat està relacionada amb les 

emissions que tenen lloc a la zona i amb el poder de dispersió del medi atmosfèric de l’àrea 

d’estudi. Una alta capacitat indicaria un bon poder de dispersió del medi. 

La vulnerabilitat del territori és molt baixa per a tots els paràmetres mesurats. D’aquesta 

forma, tenim que la capacitat del territori és alta. 

Es pot afirma que els nivells de contaminants a la zona es troben per sota dels nivells màxims 

establerts per la normativa vigent. Només cal tenir en compte que es tracta d’una zona 

protegida i d’ambient agrícola i amb un desenvolupament industrial baix. 

Els nivells sonors de base o de fons actualment presents a l’àrea d’estudi es troben 

condicionats pel poc trànsit que transcorre pel camí i per la carretera més propera T-330, la 

qual afecta molt poc degut a la distancia entre aquests. 

Des del punt de vista geomorfològic, el relleu presenta grans pendents. 

Els Ports, un massís calcari de relleu escarpat i abrupte, se situen entre Catalunya, el País 

Valencià i l’Aragó (a cavall entre la Serralada Prelitoral Catalana i el Sistema Ibèric).  

Consultades les fitxes de l’Inventari de Geòtrops i Geozones a Catalunya elaborat pel 

Departament de Medi Ambient, s’ha constatat que a la zona d’estudi no hi ha cap element 

d’interès geològic ni afloraments o registres fòssils. 

Des del punt de vista edafològic , una de les zones més representativa és la plana deltaica. 

Aquesta àrea està formada per sòls sedimentaris, amb una profunditat efectiva major a 120 

cm, de granulometria homogènia amb pocs elements grollers. S’han de destacar les textures 

moderadament grosses (francoarenosa) encara que també se’n troben de llimoses i argiloses. 
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Aquest tipus de sòl present a condicions de drenatge deficients amb baixes conductivitats 

hidràuliques, de manera que es classifiquen com a sòls de molt escàs drenatge a sòls 

imperfectament drenats, és a dir, l’aigua del sòl s’elimina amb lentitud mantenint-lo saturat 

durant llargs períodes de temps. El pH en aquests sòls és de bàsic (de 7,9 a 8,4) a alcalí (de 8,5 

a 8,8). 

Pel que fa a la hidrologia, la Terra Alta està formada pels rius Matarranya i de les Canaletes 

com a rius amb cursos permanents, ja que en aquest cas l’Ebre discorre per la comarca. Tots 

els altres cursos fluvials són intermitents, com el riu d’Algars, que rep per la dreta el riu dels 

Estrets i aflueix al Matarranya, o els barrancs de Sant Francesc, de Voravall, de Berrús, de la 

Vall i el Riu Sec que desguassen directament a l’Ebre. 

En general es tracta d’una comarca seca amb un drenatge poc organitzat. Hi són notables els 

canyons i els congostos al curs baix del Matarranya, al curs mitjà del riu dels Estrets i al de les 

Canaletes en travessar les serres de Pàndols i de Cavalls. 

D’altra banda, el riu Matarranya i el riu d’Algars són els dos rius més útils per a regar, és per 

això que en deriven sèquies importants; també serveixen per subministrar aigua potable a 

nuclis de població que no disposen encara d’aigua corrent. 

3.4 El medi biòtic 

3.4.1 La vegetació 

Els Ports de Tortosa presenten un especial interès botànic per la seva especial localització 

biogeogràfica, en el seu punt d'unió entre les muntanyes ibèriques i el litoral de llevant. 

Trobem la màquia mediterrània, margalló, argelaga, llentiscle, romaní, farigola, bruc i pi blanc. 

A les altituds mitjanes (700 m) hi trobem alzines i pinassa, i a partir dels 900-1.000 m pi roig, 

blades, roure martinenc, boix grèvol, teixos, i la fageda més meridional de la península Ibèrica. 

Per altre banda l'àrea d'estudi es troba alterada per l'home amb camps de conreus, sobretot 

oliveres de secà i vinyes de secà i també alguns conreus de regadiu, al pas pel camí d’estudi. 

A més  a més, en la zona d’estudi la vegetació ha estat modificada gairebé absolutament degut 

a l’incendi del 2009.  

3.4.2 La fauna 

L'espècie característica de la reserva és la cabra salvatge (Capra pyrenaica hispanica), molt 

arrelada, així com el porc senglar. Aquestes dues espècies són les úniques amb aprofitament 
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cinegètic a la reserva, la primera per acostament i la segona en batuda, realitzada 

exclusivament per caçadors locals. Entre altres espècies cinegètiques trobem el mufló, espècie 

introduïda els anys 70, però que no ha produït els resultats esperats i que està pròxima a la 

desaparició dins la reserva; el conill, la llebre o la perdiu roja. I espècies protegides com els 

voltors, l'àliga cuabarrrada, l'àliga daurada, el duc, o els falcons. 

3.4.3 Àrees especialment sensibles 
El projecte es localitza dins d’un dels tipus d’ espai protegit dels inclosos en el Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN) segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el 

Pla d’Espais d’Interès Natural. L’espai d’interès natural en qüestió és anomenat els Ports de 

Tortosa.  

La zona d’estudi no és considerada una àrea d’especial interès connector, havent-se consultat 

el manual “Connectivitat Biològica i Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN): Diagnosi general 

(etapa 1)”. 

El projecte si afecta a hàbitats d’interès comunitari, havent consultat l’Annex 1 de la Directiva 

97/62/CEE, de Conservació dels Hàbitats Naturals i de fauna i flora silvestre, pel qual s’adapta 

al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. 

Segons la informació facilitada pel Servei de Parcs i Espais Naturals de la Direcció General de 

Patrimoni Natural i del Medi Físic, a la zona afectada per el projecte  no hi ha cap arbre 

monumental, ni d’interès comarcal i/o local o en procés de declaració. 

3.5 El paisatge 

El paisatge de la zona queda caracteritzat per un relleu amb pendents altes a les proximitats de 

l’àrea d’estudi. 

Sobre el terreny es dibuixen els traçats de rieres, torrents i torrenteres que es dirigeixen cap el 

riu Canaletes, i que ressalten sobre el terreny més pròxims conreus de secà com oliveres i 

vegetació escassa degut a l’incendi.  

L’àrea d’estudi no presenta notables graus d’artificialització. 

3.6 Risc d’incendis forestals 

L’avaluació de les necessitats d’incloure mesures preventives d’incendis i la seva definició, tal 

com estableix el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel que estableix mesures de prevenció 

d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres (DOGC 2656, de 9.6.98), passa per la 
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determinació del risc que suposen les obres per dur a terme el present projecte. El mateix 

Decret estableix que la valoració del risc passarà per determinar la combustibilitat i 

inflamabilitat de la vegetació existent en una franja perimetral de 100 m a banda i banda de la 

plataforma, l’anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals que existeixen en la 

mateixa franja perimetral, en cas de produir-se un hipotètic incendi i l’anàlisi de les dades dels 

incendis i les causes en els trams preexistents. 

Cal assenyalar que la combustibilitat es refereix a la càrrega combustible present a la forest i 

expressada generalment en t/ha de matèria seca combustible, la qual té relació però no té res 

a veure teòricament amb l’índex d’inflamabilitat d’una massa que es refereix a la seva 

capacitat d’ignició que depèn d’altres factors a banda de la combustibilitat. 

L’índex d’inflamabilitat té en compte la facilitat que ofereix la massa en cremar. Aquest índex, 

a més de les condicions climàtiques en un moment determinat, també depèn de les 

característiques de la vegetació (composició, humitat,...). 

En el cas que ens ocupa el risc d’incendi forestal de les superfícies més pròximes a les obres és 

principalment baix, com es pot veure en la següent figura extreta de la Direcció General del 

Medi Natural i Biodiversitat, la comarca de la Terra Alta està detallada amb el número 37. 

 
Figura 11.1: Risc d’incendi a Catalunya 
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Pel que fa a l’anàlisi de continuïtat dels combustibles forestals, en cas que ens ocupa no 

trobem continuïtat de masses forestals, en l’època d’execució del projecte degut a l’anterior 

incendi, per la qual cosa en cas de produir-se foc, aquest no s’estendria de forma ràpida i 

l’afectació cal preveure-la limitada. No obstant, existeix el risc afegit de la presència de masies  

aïllades en aquesta zona. 

3.7 El medi sòcio-econòmic 
Les principals activitats econòmiques del poble són les del sector primari: productes agrícoles, 

de secà principalment, i ramaderia. 

De tota la superfície del terme sols un 24,5 % aproximadament es dedicat al conreu, a causa de 

l'orografia del terreny. Es conrea principalment: cereals (ordi, blat), ametllers, vinya, oliveres, 

llegums, patates, farratges, avellaners, fruiters (presseguers, cirerers, pomers) i hortalisses. 

El 95% de les explotacions són sota règim directe de propietat. Hi ha un 4% de terres 

conreades en règim de parceria, i la resta es troba en règim d'arrendament. La majoria dels 

conreus es localitzen al voltant del poble i les valls dels rius Algars, Canaletes i Estrets, entre les 

escarpades calcàries dels vessants Nord dels Ports i els vessants meridionals de la serra dels 

Pesells. Les extensions de les explotacions tenen una mitjana de 6,2 ha. La davallada de 

l'extensió dels conreus durant els últims anys ha fet augmentar la superfície forestal gairebé el 

doble , ja que s'ha passat de 2 845 ha a 5 974 ha, és a dir, la meitat del total de les terres 

d'Horta. 

La ramaderia es basa principalment en la cria i l'engreix de bestiar porcí, de boví (en llibertat 

als Ports), ramats d'oví, pollastres en règim d'integració i explotacions de conills. 

Tot i que com diem les activitats econòmiques principals són l'agricultura de secà, la 

ramaderia, el petit comerç i les petites empreses de construcció i confecció, cada cop 

adquireixen més importància les empreses que giren al voltant del turisme com un actiu de 

futur. 

En relació als elements constitutius del patrimoni cultural cal diferenciar d’entrada els 

elements del patrimoni arquitectònic i els del patrimoni arqueològic existents a l’àrea d’estudi, 

i que es descriuen tot seguit. 
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Patrimoni arquitectònic. 

Segons les consultes realitzades en els inventaris, els elements catalogats que es troben 

pròpiament dins l’àmbit d’estudi i pertany al terme d’Horta de Sant Joan es corresponen amb 

els que es detallen a continuació: 

- La Torre del Prior 

- El convent de San Salvador 

- Casa de la comanda 

- Castell i muralla d’Horta de Sant Joan 

- Horta de Sant Joan 

- Esglésies de Sant Joan Baptista 

- Cova-capella de sant salvador 

- Molí de la Bellida 

Tots ells es localitzen dins l’àmbit de la zona d’estudi però cap d’aquests elements queda 

afectat directament pel projecte. 

Patrimoni arqueològic. 

Segons l’inventari disponible al Servei d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni 

Cultural, i segons la Carta Arqueològica de la Terra Alta, a l’àmbit de la zona d’estudi hi consten 

els jaciments i restes arqueològiques catalogats que es citen a continuació: 

- Tossa del moro 

- Barranc de la vall de bot 

- El collet 

- Mas de Ferrassó 

- Mas de Manresa 

- Penya Gall 

- Els Pesells 

- Puig Ventós de la Figuereta 

- Roques de Vent 

- Sepulcre del collet 

- Torre del Prior 

- Els vilans 

- Les Vinyases 
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No obstant, cap dels elements del patrimoni arqueològic esmentats quedaria afectat 

directament pel projecte en qüestió. 

Cal esmentar que a banda dels elements del patrimoni arquitectònic i arqueològic catalogats 

que han estat citats es troben altres elements del patrimoni cultural d’interès que són 

reconeguts com edificis a protegir en el planejament urbanístic dels municipis afectats 

pel projecte. Aquests elements són: 

- Cementiri 

- Antiga presó 

- Abadia 

3.8 Infraestructures i altres elements de l’entorn urbà 

Dins de la zona d’estudi es troben principalment una extensa xarxa de camins rurals i veïnals. 

No hi ha incidència amb carreteres secundàries i altres elements. 

3.9 Sensibilitat del medi 

Per tal de definir aquelles zones que ofereixen una major sensibilitat ambiental relativa dins 

del que és el conjunt de l’àmbit del projecte, primerament s’han anat definint aquestes zones 

per a cadascun dels principals vectors ambientals afectats o alterats i altres elements a 

considerar. S’han considerat els següents aspectes: 

- Hidrografia: el principal cursos fluvials: riu Canaletes i varis afluents del mateix. 

- Geomorfologia: plana agrícola i principals relleus. 

- Vegetació: zones forestals, vegetació de rieres i rierols i conreus. 

- Fauna: ambient forestal, ambient de agrícola  

- Socioeconòmica: petites edificacions aïllades 

Així doncs, a grans trets el projecte discorre principalment per una zona de molt alta 

sensibilitat ambiental relativa. El fet de trobar-se dins del PEIN ja garanteix "a priori" aquesta 

informació. 
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4 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES 

4.1 Introducció 

Un cop analitzat el medi, en aquest apartat es pretén descriure, caracteritzar i avaluar els 

impactes concrets  la rehabilitació del camí a executar. El procediment/ metodologia seguida 

es la que es sintetitza a l’esquema que es presenta a continuació (desenvolupament de 

l’esquema indicat a la secció 1.4 del present annex). 

 

• identificar els impactes potencials del projecte 

• localitzar els impactes del projecte sobre el territori (ubicació i descripció). 

• caracteritzar i valorar els diferents impactes. 

• Establiment de les mesures preventives i correctores per a cadascun dels impactes. 

Per tant, a continuació es mostra la detecció o identificació dels impactes principals del 

projecte, s’avaluen i posteriorment es defineixen les mesures de protecció, correctores o de 

compensació a fi i efecte d’evitar, minimitzar o compensar els 

efectes no desitjats. 
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4.2 Avaluació d’impactes 

Estudiarem separadament l’impacte sobre cada element del medi possiblement afectat. Per 

cada element considerat l’avaluació de l’impacte ambiental s’estructurarà en dues fases: 

A. Identificació de les relacions causa-efecte i detecció dels impactes. 

Aquesta identificació seguirà la següent seqüència: 

A.1. Detecció de les accions del projecte susceptibles de causar impacte. 

A.2. Identificació dels factors i subfactors ambientals que reben l’impacte per alguna 

de les accions. 

A.3. Identificació dels impactes ambientals. 

B. Caracterització dels impactes pròpiament dits. 

Una vegada identificats els diferents impactes es farà una valoració objectiva dels factors 

essencials del medi físic, biòtic i abiòtic, del medi sòcio-econòmic i del patrimoni cultural que 

puguin resultar afectats dins del territori on es pretén realitzar el projecte. 

Juntament amb aquesta valoració, per a cadascun dels impactes identificats, es farà una 

caracterització dels mateixos, d’acord amb les definicions de l’annex I del Real Decreto 

1131/1988, de 30 de septiembre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, a més 

d’altres definicions exigides pel Departament de Medi Ambient (referents a l’aparició de 

l’impacte, a l’extensió de l’impacte i a la seva situació respecte de l’origen. Aquestes 

caracteritzacions són: 

B.1. Segons la intensitat: fa referència al grau d’alteració produïda, i la severitat dels 

efectes causats pels impactes negatius: 

Efecte mínim: és aquell que es pot demostrar que no és notable 

Efecte notable: aquell que es manifesta com una modificació del medi ambient, dels 

recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament, que produeixi 

o pugui produir al futur repercussions apreciables als mateixos. 

B.2. Segons el signe: 
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Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com 

per la població en general, en el context d'una anàlisi completa dels costos i beneficis 

genèrics de l'actuació contemplada. 

Efecte negatiu: aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètic-cultural, 

paisatgístic, de productivitat ecològica, o en l'augment dels perjudicis derivats de la 

contaminació, de l'erosió i demés riscs ambientals en discordança amb l'estructura 

ecològica-geogràfica, el caràcter i la personalitat d'una localitat determinada. 

B.3. Segons la incidència: 

Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en qualsevol aspecte ambiental. 

Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa incidència immediata respecte a la 

interdependència, o en general, respecte a la relació d'un sector ambiental amb un 

altre. 

B.4. Segons el tipus de sistema actiu: 

Efecte simple: aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental, o que la 

seva forma d'acció és individualitzada, sense conseqüències a la inducció de nous 

efectes, ni en la de la seva acumulació, ni en la de la seva sinèrgia. 

Efecte acumulatiu: aquell que al perllongar-se en el temps l'acció de l'agent inductor, 

incrementa progressivament la seva gravetat, al mancar de mecanismes d'eliminació 

amb efectivitat temporal similar a la de l'increment de l'agent causant del dany. 

Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan l'efecte global de la presencia simultània 

de diferents agents suposa una incidència ambiental major que l'efecte suma de les 

incidències individuals contemplades aïlladament. 

B.5. Segons l’aparició: 

Efecte a curt termini: aquell en que la seva incidència pot manifestar-se abans d’un 

any. 

Efecte a mig termini: aquell en que la seva incidència pot manifestar-se abans dels cinc 

anys. 

Efecte a llarg termini: aquell en que la seva incidència pot manifestar-se després dels 

cinc anys. 
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B.6. Segons la persistència: 

Efecte permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors 

d'acció predominant a l'estructura o a la funció dels sistemes de relacions ecològiques 

o ambientals presents en el lloc. 

Efecte temporal: aquell que suposa l'alteració no permanent en el temps, amb un 

termini temporal de manifestació que pugui estimar-se o determinar-se. 

B.7. Segons la reversibilitat: 

Efecte reversible: aquell en el que l'alteració que suposa pot ser assimilada per l'entorn 

de forma mesurable, a mig termini, degut al funcionament dels processos naturals de 

la successió ecològica, i dels mecanismes d'autodepuració del medi. 

Efecte irreversible: aquell que suposa la impossibilitat, o la "dificultat extrema" de 

retornar a la situació anterior a l'acció que ho produeix. 

B.8. Segons la recuperabilitat: 

Efecte recuperable: aquell en que l'alteració que suposa pot eliminar-se, bé per 

l'acció natural, bé per l'acció humana, així com aquell en que l'alteració que suposa pot 

ser reemplaçable. 

Efecte irrecuperable: aquell en que l'alteració o pèrdua que suposa és impossible de 

reparar o restaurar, tant per l'acció natural com per la humana. 

B.9. Segons la seva periodicitat: 

Efecte periòdic: aquell que es manifesta com a forma d'acció intermitent i continua en 

el temps. 

Efecte d'aparició irregular: aquell que es manifesta de forma imprevisible en el temps i 

en que es precís avaluar les seves alteracions en funció d'una probabilitat d'ocurrència 

B.10. Segons la manifestació: 

Efecte continu: aquell que es manifesta com una transformació constant en el temps, 

acumulada o no. 
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Efecte discontinu: aquell que es manifesta a través d'alteracions irregulars o 

intermitents en la seva permanència. 

B.11. Segons l’extensió: fa referència a si un determinat impacte es manifesta al punt 

on s’origina, o si pel contrari, també es manifesta a altres punts més allunyats: 

Efecte localitzat 

Efecte extensiu 

B.12. Segons la situació: indica on es produeix l’impacte independentment de la seva 

capacitat d’extensió 

Proper a l’origen 

Allunyat de l’origen 

C. Valoració de l’impacte 

Aquesta valoració es farà en funció de l’efecte d’un determinat impacte sobre els factors 

ambientals, i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades. Els impactes 

es valoraran segons les següents categories d’impactes: 

Impacte compatible: aquell impacte, la recuperació del qual, és immediata una vegada ha 

acabat l’activitat que ho produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S’aplica 

així mateix als impactes positius. 

Impacte moderat: aquell impacte, la recuperació del qual no precisa de practiques correctores 

o protectores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix un 

cert temps 

Impacte sever: aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l'adequació de 

mesures correctores o protectores, i on, inclòs amb aquestes mesures, la recuperació de les 

condicions inicials del medi requereix exigeix un període de temps dilatat. 

Impacte crític: aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest 

impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals inicials, 

sense cap possibilitat de recuperació, fins i tot amb l'aplicació de pràctiques o mesures 

correctores. 
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4.2.1 Qualitat atmosfèrica 

L’impacte sobre la qualitat de l’aire serà lleu i es produirà de forma més important durant la 

fase de realització de les obres degut a la pols generada pels moviments de terres a realitzar i 

el moviment de la maquinària dins l’obra. 

En aquest sentit la magnitud de l’impacte a més de molts altres factors, està relacionat amb el 

volum de terres a moure. En aquest cas cal considerar l’impacte general del projecte com a 

compatible tenint en compte que: 

- El moviment de terres a realitzar no és molt important en relació a la longitud del nou 

traçat de carretera projectat per la variant. 

- Especialment és a les obres previstes que no poden resultar  afectats pocs receptors, 

donat que no hi ha gairebé presencia de veïns.  

- Tampoc els conreus característics d’aquesta zona on se situa el projecte són 

especialment sensibles a la pols (són conreus extensius on l’efecte que pot tenir la pols 

sobre els mateixos és mínim). 

Amb tot, la generació de pols a l’obra és evitable si es preveuen les mesures correctores 

adients, entre d’altres el reg dels camins de servei de l’obra, essent per tant la incidència sobre 

la qualitat atmosfèrica mínima. 

L’increment quant a elements contaminants deguts als vehicles tant deguts a la combustió 

com als indirectes, tant a la fase de construcció de la nova variant com durant el funcionament 

o explotació del mateix són menyspreables. 

Durant la fase d’explotació l’impacte més important es deurà a l’emissió de gasos de 

combustió dels vehicles en circulació. En principi, aquestes emissions són més grans quan més 

llarg és el recorregut. De totes maneres, la variant projectada no suposarà increment el trànsit 

enregistrat a la zona sinó únicament millorar les comunicacions. 

Mesures correctores 

1. Reg periòdic dels camins d’obra i àrees utilitzades pel transport de materials i circulació de 

vehicles. A títol orientatiu es proposa una freqüència mínima de: 

- Estiu: una vegada cada dia. 

- Primavera i tardor: una vegada cada 2 dies. 

- Hivern: una vegada a la setmana. 
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2. Situar el parc de maquinària, abocadors temporals i superfícies de acopi de materials lluny 

de les úniques zones on hi ha masies. De forma especial caldrà evitar situar aquests 

elements auxiliars de l’obra proximitats del riu Canaletes. 

3. Utilitzar com a camins d’obra la pròpia traça del camí i els camins secundaris, actualment 

existents. 

4.2.2 Soroll 

Durant la fase de construcció de la carretera es produirà un increment en els nivells sonors 

actuals, tant puntuals com continus degut bàsicament a l’execució dels treballs d’obra i al 

moviment de la maquinària dins la zona. Òbviament les zones més sensibles a l’afectació 

sonora seran aquelles més properes al traçat, i concretament en l’obra que s’ha d’executar 

trobem com a receptors principals 2 masies aïllades i la fauna del parc natural. 

Per a minimitzar aquest impacte potencial caldrà complir amb la normativa quant a nivells 

sonors màxims de la maquinària utilitzada en l’obra (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrer, 

pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a 

l’aire lliure) i realitzar les tasques dins l’horari de treball normal (8h a 20 h). També caldrà 

evitar la localització del parc de maquinària i altres elements auxiliars de l’obra propers als 

punts de més sensibilitat. 

Durant la fase d’explotació no es preveu l’increment del pas de vehicles per la zona, per tant 

no es preveu l’increment del soroll. 

Pel que fa a l’alteració dels habitats faunístics més pròxims degut al soroll, les zones de major 

sensibilitat corresponen a aquells habitats amb una major qualitat ambiental, per tant totes les 

proximitats a la traça del camí són altament probables de ser alterades pel soroll. 

L’afectació es pot considerar mitja-alta, donat que es tracte d’habitats no gaire alterats per 

l’acció de l’home i on hi ha la presència d’espècies protegides, vulnerables o especialment 

sensibles a aquesta afectació. 

Amb tot, cal considerar l’impacte del projecte, des d’un punt de vista general i en relació al 

soroll, com clarament negatiu, però només puntualment durant la fase d’execució. 

En cap cas suposa la necessitat d’adoptar mesures de protecció. 

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 
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Durant la fase de construcció l’increment del nivell sonor es deurà a l’execució dels treballs 

d’obra i al moviment de la maquinària que es pot parametritzar en funció de la longitud de la 

carretera que obliga a majors o menors desplaçaments. 

Durant la fase d’explotació el principal impacte està relacionat amb el pas per zones d’espai 

d’interès natural. 

L’impacte inicial del projecte per afectació sonora s’ha considerat compatible 

Mesures correctores 

Durant les obres: 

1. Compliment de la Normativa en quant als nivells màxims de soroll de la maquinària 

utilitzada en l’obra. (Resolució de 30 d’octubre de 1995 per la qual s’aprova una 

ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions). 

2. Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna i preferiblement 

adaptar-la a la franja horària normal laboral (de 8 a 20 h). 

3. Situar el parc de maquinària, abocadors temporals i magatzems de materials en zones 

allunyades de zones habitades i masies aïllades. 

Durant l’explotació de la carretera: 

1. No seran necessàries  mesures correctores. 

4.2.3 Hidrologia 

L’impacte sobre la hidrologia es produeix per la potencial afectació tant de les aigües 

superficials com subterrànies. 

Pel que respecta a la potencial afectació de les aigües subterrànies l’impacte es pot produir 

tant de forma directa com indirecta. L’impacte directe es produirà quan les obres abastin el 

nivell freàtic; aquesta circumstància es pot produir en la construcció de les estructures 

projectades, tenint en compte que hi ha indrets on el nivell freàtic es localitza més somer. 

L’afectació indirecta es pot donar per la infiltració d’aigües contaminades provinents de la 

superfície com a conseqüència dels moviments de terres, del moviment de la maquinària o bé 

dels lixiviats i residus originats pel serveis i indústria de l’obra (olis de la maquinària, formigons, 

additius,…). 
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L’impacte potencial sobre les aigües subterrànies s’ha considerat moderat tenint en compte 

les obres a realitzar i les característiques de l’aqüífer on en cap cas la rehabilitació del camí, 

sonat que es respecta la traça, suposarà una barrera respecte el flux d’aigües subterrànies. 

Durant les obres també poden resultar afectats de forma directa algun dels pous que es 

localitzen en aquesta zona i que s’utilitzen per l’explotació d’aquestes aigües. 

Quant a l’impacte sobre les aigües superficials, s’afecta bàsicament el riu Canaletes i afluents. 

En el cas del riu no s’afecta més que la situació actual ja que es respecta les obres de pas 

actual. 

També en el cas de les aigües superficials es pot produir un impacte addicional per 

contaminació d’aquestes degut al moviment de terres, moviment de la maquinària i la 

indústria auxiliar de l’obra, sobretot en aquelles obres pròximes a la xarxa de drenatge 

existent. 

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 

- El principal impacte sobre la hidrologia es la contaminació de corrents superficials i 

aqüífers subterranis amb alteració en la qualitat de les aigües  que es pot relacionar 

amb el volum total de terres a moure essent aquest un indicador del potencial 

contaminant de les aigües. 

- A més del que és pròpiament l’afectació als principals cursos d’aigua, l’afectació a la 

hidrologia també es posar de manifest a partir de les obres de drenatge necessàries 

per evacuar les aigües d’escorrentia. 

De forma general s’ha considerat l’impacte inicial del projecte sobre les aigües superficials com 

a moderat, essent necessari adoptar les mesures correctores que es proposen tot seguit. 

Mesures correctores 

Actuacions de caràcter general: 

1. Compliment de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus. En aquest sentit s’ha 

de disposar dels dipòsits adequats per la retirada dels residus generats per l’obra i, 

particularment, els destinats a emmagatzemar olis, combustibles i altres tipus de 

substàncies perilloses. Els dipòsits hauran de garantir una estanquitat del 100%. 

2. Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny. 

Restituir de forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades durant la fase 

d’obres col·locant tubs de drenatge provisionals si és necessari. 
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3. Evitar l’acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de cursos d’aigua 

o de la xarxa de drenatge natural del terreny. 

4. Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges o en 

previsió de grans avingudes. 

5. Revegetar immediatament aquelles superfícies afectades per les obres. Ràpida 

revegetació mitjançant hidrosembra de les superfícies denudades aptes. 

6. Limitació de la caiguda de blocs i pedres mitjançant control dels moviments de terres, 

col·locació de xarxes si és necessari. 

Actuacions de caràcter específic: 

1. Reposar la xarxa de drenatge afectada i mantenir-la operativa durant la fase d’obres, per 

a garantir en tot moment la funcionalitat d’aquesta. 

2. Restauració de la vegetació de rieres i rierols afectada pel pas sobre el riu Canaletes i les 

obres a les proximitats de les mateixes. 

3. Realitzar un inventari exhaustiu de tots els pous existents en l’àrea pròxima al projecte 

abans d’iniciar les obres, demanant informació a tots els propietaris afectats. En cas 

d’existir algun pou que resulti afectat directament, caldrà procedir al seu segellament. 

4.2.4 Geologia i geomorfologia 

Els impactes més importants sobre la geologia són deguts a la mínima ocupació de nous 

terrenys i, per tant, a un canvi en l’ús i característiques del sòl, i als moviments de terres 

necessaris per a les obres de la variant projectada. En aquest sentit, no es produeix una 

afectació directa sobre elements considerats d’interès geològic i/o geomorfològic, tals com 

zones amb recursos geològics, afloraments mineralògics, jaciments fossilífers coneguts o 

catalogats ni punts amb estructures geològiques d’especial interès. 

Respecte els canvis geomorfològics, els més importants es produiran per la construcció de 

desmunts i terraplens al llarg del traçat i la construcció de les estructures i obres de fàbrica a 

construir en les obres. 

En general, els canvis sobre la geomorfologia actual per a la construcció de desmunts o 

terraplens en tot el traçat són molt poc importants, donats per la nova existència de les 

cunetes.  

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 
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- Els principals impactes sobre la geologia es deuran a l’ocupació definitiva de nous 

terrenys i als moviments de terres necessaris per a la construcció de la carretera. Per 

tant, es poden agafar aquests dos valors com a indicadors de l’impacte. 

- L’impacte sobre la geomorfologia es deurà a la modificació que comporta en aquesta 

la realització de cunetes no existents. Les modificacions més importants es donaran en 

aquells trams on és necessària la construcció d’obres de fàbrica per a passos superiors 

o inferiors, enllaços, viaductes,... 

L’impacte global del projecte sobre la geologia s’ha considerat com a moderat, degut 

bàsicament a l’ocupació de nous terrenys, canvis en l’ús i característiques del sòl i els 

moviments de terres realitzats. S’ha considerat un impacte moderat sobre la geomorfologia 

per la importància relativa dels terraplens. 

Mesures correctores 

1. Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària. 

2. Minimitzar el risc d’erosió amb un disseny i execució adequada dels talussos. Procedir de 

forma immediata a la revegetació mitjançant hidrosembra de les superfícies denudades, 

un cop acabada l’obra o la seva utilització. 

3. Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de més baix valor geològic –per 

exemple les superfícies ermes més properes al traçat i afectades pel propi projecte-. 

Aquestes superfícies seran convenientment restaurades un cop acabades les obres. 

4. Minimitzar les superfícies d’ocupació temporal. En aquest sentit, s’evitarà al màxim obrir 

nous camins, utilitzant els camins actualment existents i la pròpia traça dels vials 

projectats per a la variant com a camins d’obra. 

5. Utilitzar com a camins d’accés a l’obra la pròpia traça de la carretera o camins ja existents, 

evitant la construcció de nous accessos i noves ocupacions. 

6. Presentar un pla d’ocupació de superfícies per a l’acopi de terres, materials i parc de 

maquinària. 

7. Les terres de préstec procediran d’extraccions degudament legalitzades d’acord amb la 

Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 

8. Transport a abocador controlat dels materials de rebuig i residus generats per l’obra. 

4.2.5 Edafologia 

L’impacte més important sobre l’edafologia es produeix per la destrucció directa de la capa 

edàfica en les superfícies ocupades per els nous desmunts. També es produeix una pèrdua de 
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sòl per la compactació en aquelles superfícies que s’utilitzen de forma temporal com a camins 

d’accés a l’obra o la ubicació d’acopis de materials i terres, parc de maquinària, casetes d’obra 

i d’altres instal·lacions de l’obra. 

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 

- El principal impacte sobre l’edafologia es donarà com a conseqüència de l’ocupació de 

nous terrenys degut a la realització de les cunetes no existents, per tant, la superfície 

ocupada un bon indicador per a mesurar aquest impacte. 

-  L’impacte causat per les ocupacions temporals degut a la necessitat de superfícies 

d’abocador es pot mesurar en funció del volum total del moviment de terres a 

realitzar. 

L’impacte global del projecte s’ha valorat com a moderat. 

Mesures correctores 

1. Decapatge i acopi en abocador temporal de la capa de terra vegetal en totes les 

superfícies ocupades per l’obra, tant temporals com definitives. Aquesta terra vegetal es 

reutilitzarà en els treballs de revegetació previ tractament de millora . 

2. Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària. 

3. Prendre les mesures necessàries per a minimitzar el risc d’erosió. Procedir a la revegetació 

de totes les superfícies afectades mitjançant hidrosembra, de forma immediata, un cop 

acabades les obres. 

4. Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de baix valor edàfic. 

5. Reposició de les terres vegetals en totes les superfícies ocupades temporalment, en 

especial aquelles que corresponen a sòl agrícola o se’ls hi vol donar aquest ús. 

6. Utilitzar els camins existents i la pròpia traça del camí a rehabilitar com a camins d’obra. 

7. Utilitzar canteres per a préstec i abocadors de terres legalment autoritzats d’acord amb la 

Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 

8. Utilitzar acopis diferents pe les terres vegetals i les terres de préstec, evitant que es 

puguin barrejar. També s’evitarà que es barregin amb les terres vegetals els materials 

procedents dels desbrossaments (restes de troncs, arrels,...). 

4.2.6 Vegetació i flora 

L’impacte més important sobre la vegetació és directe. També cal considerar l’impacte degut a 

aquelles superfícies d’ocupació temporal que es destinen a parc de maquinària, acopi de terres 
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o materials d’obra, casetes, reposició dels serveis afectats, etc. En el primer cas l’afectació és 

permanent, mentre que en el segon cas, al ser una ocupació temporal, ofereix la possibilitat de 

restauració posterior o és evitable si es tria l’emplaçament adequat (superfícies sense 

vegetació). 

Impacte potencial per la disminució de la productivitat vegetal per acumulació de pols i 

d’altres partícules sòlides en les fulles, sobretot durant la fase de moviments de terres a les 

zones agrícoles més pròximes a l’obra. 

Atenent a les característiques de l’àrea afectada, el projecte afecta mínimament a la vegetació 

natural de la zona, donat que es respecte la traça actual. A les proximitats del riu Canaletes, la 

rehabilitació del camí pot afectar a la vegetació més pròxima a la traça. El projecte no afecta a 

exemplars arboris catalogats com a Arbres Monumentals. 

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 

- L’impacte sobre la vegetació és directe en petit terme en cas de la execució de noves 

cunetes, per tant, aquest un primer paràmetre de valoració. 

- La importància de l’afectació augmenta quan la superfície ocupada correspon a 

terrenys forestals, comportant la destrucció de la coberta arbòria. Per tant, també s’ha 

considerat com a mesura de l’impacte la longitud del traçat en terreny forestal. 

Finalment doncs, donades les característiques del medi afectat, l’impacte sobre la vegetació 

s’ha considerat lleu. 

Mesures correctores 

1. Limitar la superfície d’ocupació a la mínima necessària. 

2. Procedir a la tala prèvia dels arbres que puguin resultar afectats. Prèviament es realitzarà 

un marcatge dels mateixos un cop definit el límit d’obres i col·locada la cinta. Per aquesta 

operació caldrà obtenir el corresponent permís de tala. 

3. Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’acopi,...) àrees 

degradades sense vegetació o zones on les obres condicionin o impossibilitin la 

recuperació del seu ús actual (per exemple: els interiors dels enllaços). 

4. Procedir de forma immediata, un cop acabades les obres, a la restauració de la vegetació 

de rieres i rierols afectada i, en general, de totes les superfícies afectades per les obres 

susceptibles de ser restaurades, tal com s’indica en els plànols de mesures correctores, 

segons els criteris que també s’indiquen més endavant. 
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5. En la realització dels treballs de revegetació s’utilitzaran únicament espècies autòctones, 

pròpies de la zona. De forma especial s’evitarà l’ús o la introducció de qualsevol espècie 

invasora. 

6. Tant en la fase de construcció del projecte com en la fase d’explotació s’adoptaran les 

mesures de prevenció d’incendis forestals definides en el Decret 64/1995 de 7 de març i el 

Decret 130/1998 de 12 de maig. 

4.2.7 Fauna 

L’impacte sobre la fauna causat pel projecte es produeix tant de forma directa com indirecta. 

De forma directa l’impacte és degut a la destrucció i alteració dels diferents hàbitats faunístics 

de les zones per on hi ha desmunts i terraplens degut a les noves cunetes. Però aquest és 

mínim degut al respecte de la traça. 

Pràcticament l’únic hàbitat afectat són les forestals. 

En aquest projecte, l’afectació per una potencial reducció de la mobilitat de la fauna que pot 

comportar la rehabilitació del camí és reduïda si es tenen en compte les característiques de 

disseny i enllaços i l’hàbitat afectat. En aquest sentit cal dir que els principals corredors 

faunístics de la zona d’estudi són el riu i rierols de la zona, sobre els quals l’afectació deguda a 

les obres és molt petita i no impedeix la permeabilitat territorial, tal com s’ha comentat. 

De forma indirecta es produirà un impacte de caràcter temporal mentre durin les obres degut 

a la pols i a l’increment dels nivells sonors pel treball de la maquinària d’obra; aquest impacte 

serà superior  al directa. 

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 

- L’impacte més important sobre la fauna es produeix en els trams on la carretera afecta 

a aquells hàbitats faunístics de millor qualitat (hàbitats forestals), essent la longitud de 

carretera en cadascun d’aquests hàbitats l’indicador a utilitzar per la mesura de 

l’impacte. 

- També, òbviament, l’impacte sobre la fauna és més important en funció de la 

superfície ocupada, independentment de l’hàbitat afectat. 

Així, considerant les característiques generals de la les obres de la variant, en quant a 

superfície, canvis geomorfològics i moviments de terres, i les característiques dels hábitats 

afectats, l’impacte general del projecte sobre la fauna s’ha considerat lleu. 
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Mesures correctores 

1. Controlar els nivells màxims sonors i la generació de pols durant la fase d’obres. 

2. Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant 

l’encintament del límit d’obra. 

3. Aplicar les mesures definides per a minimitzar l’impacte sobre la hidrologia superficial, 

sobretot pel que fa a la potencial contaminació de les aigües. 

4. Eliminar totalment les restes d’obres i residus generats. 

5. Restaurar la vegetació forestal i de rius i rierols que pugués resultar afectada i altres 

superfícies afectades per les obres i restablir les condicions inicials dels ambients fluvials, 

especialment les superfícies que resultin afectades a les proximitats del riu Canaletes. 

4.2.8 Espais d'especial interés 

El traçat existent està situat en un espai d’especial interès natural dels inclosos al PEIN. També 

resultar afectat pel traçat hàbitats d’interès comunitari definits perl’Annex 1 de la Directiva 

97/62/CEE, de Conservació dels Hàbitats Naturals i de fauna i florasilvestre. 

L’impacte en quant als espais d’especial interès afectats per l’execució del projecte 

s’haconsiderat moderat, donat que si hi ha afectació negativa en aquest sentit, però aquesta 

és mínima degut al respecte del traçat actual. 

Mesures correctores 

1. Limitació de les superfícies d’ocupació a les mínimes necessàries encintament del límit de 

l’obra. 

2. Aplicació en la restauració de criteris que permetin una perfecta integració de la variant 

projectada. 

4.2.9 Paisatge 

L’impacte sobre el paisatge està relacionat amb els canvis d’usos del sòl i els canvis sobre 

lageomorfologia de la zona. Atenent a aquests dos aspectes cal dir que el traçat discorre per 

un sól no urbanitzable i s’integra relativament bé paisatgísticament.  

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 

- Un dels principals  imapctes es degut seria el dels canvis en l’ús del sòl incideixen de 

forma directa sobre el paisatge. Aquests canvis no es duen a terme en aquest cas 

degut a l’aprofitament de la traça inicial. 
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Per aquest motiu les mesures correctores són mínimes. 

Mesures correctores 

1. Restauració i revegetació de totes les superfícies afectades per les obres. 

2. Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària mitjançant 

l’encintament del límit d’obra. 

3. Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de menys valor paisatgístic. 

4. Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment i restaurar 

la resta de superfícies afectades, tal com es defineix més endavant. 

4.2.10 Patrimoni cultural 

No hi ha elements del patrimoni cultural més enllà del mateix espai  d’interès natural en el que 

estaà ubicat el camí.  

4.2.11 Usos del sòl 

L’impacte sobre els usos del sòl es deu al canvi d’ús del sòl en l’ocupació de nous terrenys que 

suposa la construcció de noves cunetes. Com sabem aquesta és mñinima. 

També cal considerar l’ocupació temporal d’aquelles superfícies destinades a parc 

demaquinària, zones de préstec i acopis temporals de terres i materials d’obra; en aquest 

sentit,tal com es detalla en el Pla de Vigilància ambiental, es recomana utilitzar 

aquellessuperfícies denudades o més degradades que es localitzen pròximes al traçat o bé a 

lessuperfícies de l’interior dels enllaços que ja no podran recuperar l’ús agrícola actual un 

copfinalitzin les obres. 

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 

- -L’impacte més important sobre l’ús del sòl es deurà a l’ocupació de nous terrenys que 

suposa el canvi dels talusos degut a la construcción de noves cunetes. S’utilitza, per 

tant, la superfície d’ocupació com a paràmetre de valoració. 

- A més de l’ocupació definitiva també cal considerar les ocupacions temporals degut a 

la necessitat de superfícies d’abocadors que es pot mesurar en funció del volum total 

de moviment de terres a realitzar. 

L’impacte del projecte degut als canvis en l’ús del sòl s’ha considerat com a moderat. 

Mesures correctores 
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1. Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima necessària, mitjançant l’encintament del 

límit d’obra. 

2. Ús com a superfícies d’ocupació temporal les de més baix valor. 

3. Utilitzar la pròpia traça de la carretera i els camins existents per l’accés a l’obra. 

4. Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les obres, i 

contemplar al màxim la restitució de tots els accessos i camins tallats un cop acabada 

l’execució del projecte. 

5. Restauració de totes les superfícies d’ocupació temporal, restablint les seves 

característiques i usos inicials en cas que sigui possible. 

6. Afavorir que aquelles restes de parcel·les que puguin quedar abandonades com a 

conseqüència de la disminució de la seva superfície es puguin integrar amb les finques 

veïnes. 

7. Condicionar els espais que quedin com a erms en els enllaços i connexions amb les 

carreteres actuals. 

4.2.12 Planificació urbanística 

El projecte no afecta a la planificació urbanística donat que el camí és ja existent. 

4.2.13 Planificació urbanística 

L’execució del projecte pot comportar un impacte moderat sobre les infraestructures i altres 

elements de l’entorn humà actualment existents sobre el territori (camins, masies, 

drenatge…). 

Poden resultar especialment afectats els camins rurals que es troben traçats al llargde la plana 

agrícola i permeten l’accés a camps de conreu i a masies aïllades que es troben al territori 

afectat. 

Durant les obres no es preveu una afectació directa sobre la xarxa de drenatge i canals de reg. 

No obstant, en cas de resultar afectada podria suposar un impacte o perjudici lleu sobre les 

finques agrícoles més pròximes al traçat, depenent del moment en què es realitzin les obres 

(especialment si coincideixen en l’època estival que és quan les necessitats d’aigua són més 

importants). Cal contemplar la reposició de tota aquesta infrastructura en cas que resulti 

afectada, i a més s’haurà de garantir la seva funcionalitat durant l’execució del projecte. 

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 
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- Les principals infrastructures afectades corresponen a les viàries, i en relació a 

aquestes hem de preveure el pas alternatiu a accès a les masies i conreus mentres 

alguns camins queidn inneccessibles. 

Quant a l’impacte es considera moderat 

Mesures correctores 

1. Restitució i reposició de tots els serveis afectats per les obres. 

2. Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les obres, i 

restitució de tots els accessos i camins tallats amb la construcció de passos, camins i altres 

obres necessàries per tal de garantir la permeabilitat del territori, un cop acabades les 

obres. 

3. Minimitzar l’afecció a les masies i reposar els serveis que resultin afectats. 

4. Reposició de la xarxa de reg i drenatge que pugui resultar afectada per les obres i garantir 

la seva funcionalitat mentre durin aquestes. 

4.2.14 Aspectes socioeconòmics 

Els impactes negatius sobre la socioeconomia de la zona es deriven a la petita ocupació deguda 

a la necessitat de contruir cunetes, essent necessària l’expropiació de les superfícies afectades. 

En el nostre cas no es necessari considerar aquelles superfícies que podrien quedar 

improductives com a conseqüència de la fragmentació dels camps de conreu on en alguns 

casos la reducció de superfície comporta que deixi de ser viable la seva explotació, donat que 

no es dona en el projecte. 

D’altra banda cal considerar també un impacte positiu sobre la socioeconomia, en tant que la 

rehabilitació del camí farà millorarà l’accés a les masies i als clients del barranquisme. 

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 

- La construcció de la nova carretera comportarà la necessitat d’expropiar la superficie 

ocupada per aquesta essent, per tant, aquesta un dels paràmetres utilitzats per a 

mesurar impactes. 

- Dins del que és la superfície ocupada, l’impacte socioeconòmic és més rellevant en 

tant que s’afectin superfícies de major valor econòmic. En el cas del projecte és 

especialmente important la consideració de la superfície agrícola afectada ja que es 

tracta d’un àmbit emminentment rural. 
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Aquest impacte s’ha considerat moderat. 

Mesures correctores 

1. Restitució i reposició dels serveis afectats. 

2. Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les obres, i 

restitució dels camins tallats un cop acabades aquestes. 

3. Indemnitzar correctament als propietaris dels terrenys afectats per la nova variant 

prevista, considerant tant les superfícies d’ocupació permanent com les temporals. 

4. Facilitar l’assessorament legal necessari als propietaris afectats durant els tràmits 

d’expropiació. 

5. Fer efectiu el pagament de les indemnitzacions en el mateix moment en que es realitza 

l’ocupació dels terrenys. 

6. Facilitar que aquelles superfícies que poden restar improductives a conseqüència de la 

seva reducció de mida es puguin integrar amb els camps o finques veïnes. 

7. Mantenir funcionals les infrastructures afectades mentre durin les obres. 

4.2.15 Risc d'incendi forestal 

El projecte comporta un impacte lleu respecte el risc d’incendi forestal, ja que el risc és baix. 

Aquest baix risc queda constatat si s’observen les estadístiques dels incendis dins el municipi 

d’Horta de Sant Joan. A més a més degut a l’últim incendi la falta de vegetació baixa el risc 

d’incendi durant el procès de les obres. 

Els paràmetres de valoració d’aquests impactes són els següents: 

Mesures correctores 

1. Mantenir una zona de seguretat i de 1 m a partir de l’extrem exterior de la calçada. 

2. Mantenir una zona de protecció de 2 m a banda i banda de la calçada a comptar a partir 

de la línia externa de la zona de seguretat. 

3. Elaborar un pla de treball d’acord amb les directrius generals de la Direcció General de 

Patrimoni Natural amb vigència triennal per a la prevenció d’incendis a les zones de 

seguretat i protecció. 

4. Instal·lar senyals de perill d’incendi forestal. 

5. Disposar permanentment a l’obra, mentre duri aquesta, d’una cuba d’aigua de 5 m3 de 

capacitat mínima per a intervenció immediata, així com de dos equips complerts de 

protecció personal contra el foc. 
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6. Complir la Normativa establerta en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel que s’estableixen 

mesures de prevenció d’incendis forestals. 

7. Complir la Normativa establerta en el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel que 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de 

carreteres. 

4.3 Taula resum d’avaluació ambiental del projecte 

A continuació es mostra la taula resum de l’avaluació ambiental del projecte desprès de 

l’aplicació de mesures de protecció i correctores. 

 

Amb la implementació de les mesures correctores proposades, l’impacte global del projecte es 

pot avaluar com a moderat. 

Juntament amb aquestes mesures, s’haurà de dur a terme un Programa de Vigilància 

Ambiental (P.V.A), centrant-se en els següents aspectes: 

Factor del medi Fase d'obra

Qualitat atmosfèrica *

Soroll *

Hidrologia **

Geologia i Geomorfologia **

Edafologia **

Vegetació i flora *

Fauna *

Paisatge *

Patrimoni Cultural **

Usos del sòl *

Urbanisme *

Infraestructures i elements de l'entorn urbà **

Aspectes socioeconòmics *

Risc d'incendi ***

Impacte global del projecte **

Avaluació del projecte després d'aplicar les mesures correctores

Compatible*         Moderat**         Sever***         Crític****
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• Verificació de l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant detalladament els 

paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

• Control de l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes a l’Estudi 

d’Impacte Ambiental. 

4.4 Síntesi i conclusions 

En el present apartat es resumeix, de forma sintètica, els diferents impactes identificats per a 

l’execució de la rehabilitació d’un dels camins rurals afectats per l’incendi d’Horta de Sant 

Joan. Aquests s’enumeren i es resumeixen a continuació: 

1. Pel que respecte a la geomorfologia es produeix l’impacte degut bàsicament pels talussos 

amb pendent 1H:1V. Es fan necessaris abocadors d’obra pel volum de terres no aptes o 

excedents originats per la construcció de la variant i es necessitarà material de préstec, 

aquests materials de préstec provindran de canteres/ jaciments, degudament legalitzats i 

pròxims a l’obra. 

2. Respecte al sòl i erosió l’impacte està lligat al moviment de terres associat als desmunts i 

terraplens, al voltant de i a la ocupació, entorn 11.535 m2. 

3. Respecte la hidrologia superficial l’impacte és considera moderat.  

4. Quant a l’ambient acústic l’impacte respecte a aquest vector ambiental es considera 

compatible, ja que no s’han identificat possibles receptors que es puguin veure afectats per les 

obres. 

5. Quant a la vegetació, la superfície del sòl de l’àrea d’estudi està repartida entre camps de 

conreu (principalment de secà, i també de regadiu) o la vegetació natural present 

majoritariament de pi blanc. rieres i rierols, en els ambients agrícoles -vegetació arvense-, i la 

que hi ha vora els camins i llocs habitats –vegetació ruderal-. 

6. Respecte a la fauna, es considera que l’impacte és compatible, per la baixa incidència que té 

el traçat tant sobre la fauna de forma directe, com per l’efecte barrera que pot comportar la 

infrastructura lineal, donat que aquesta ja era existent. 

7. En quant a espais d’interès natural, la zona d’estudi si està inclosa en un espai del PEIN. 

8. En relació al risc d’incendis de les superfícies més pròximes a les obres és baix, degut a 

l’escassa vegetació present a la zona. 
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9. En el paisatge, i atenent làprofitament de la traça, l’impacte s’avalua com a moderat. 

10. Quant a la xarxa viària local i activitats econòmiques, l’impacte s’avalua com a positiu ja 

que es millorarà la circulació de la zona. 

11. Respecte el patrimoni cultural hi ha presència d’elements arquitectònics o arqueològics 

catalogats a l’àrea d’estudi. 

Respecte tots aquests impactes associats als diferents vectors del medi, no se n’ha detectat 

cap que, després de l’aplicació de les mesures correctores senyalades, pugui qualificar-se de 

sever. 

Finalment, i com a dada a incloure com a partida alçada al pressupost d’execució per contracte 

del projecte, el pressupost d’execució per contracte estimatiu de les mesurescorrectores 

d’integració i correcció ambientals com ara revegetacions i plantacions, adequació de la llera 

del Riu Canaletes, s’estima en TRENTA QUATRE MIL TRES-CENTS QUATRE ( 34.304 € ). 
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1 INTRODUCCIÓ 
El present projecte té per objecte realitzar una sèrie d’actuacions en el traçat d’un dels camins 

afectats per l’incendi d’Horta de Sant Joan. Una d’aquestes actuacions es la renovació de la capa 

de  ferm en tot el tram existent, no es necessari la renovació de marques vials donat la no 

existència i tampoc senyalització vertical segons la normativa consultada. La única senyalització 

utilitzada serà la necessària durant la execució de les obres.  

No hi haurà existència de senyalització horitzontal, senyalització vertical, defenses ni abalisament 

donada la manca de necessitat d’aquestes segons la normativa consultada. 

2 NORMATIVA CONSULTADA 
• Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya (Esborrany 2). Abril del 2005. 

• Instrucció de Carreteres. Norma 8.1-I.C. “Senyalització Vertical”. Gener del 2000. 

• Senyals verticals  de Circulació . Catàleg i Significat de les senyals , Març de 1992. 

• Norma de carreteres 8.3-I.C. “Senyalització d’obres”. 

• Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. OC 321/95 T i P. Desembre de 

1995. i modificacions OC 6/2001  

• Proposta de criteris d’Abalisament. Juny de 2004. 

3 SENYALITZACIÓ D’OBRA. 

Tota la senyalització emprada segueix el criteris de col•locació i l’elecció segons la normativa 

vigent, Norma de carreteres 8.3 Instrucció de Carreteres “Senyalització d’obra”. 

Està constituïda per senyalització vertical i abalisament, que es componen de compren: panells 

reflectants TB-1, TB-2, TB-5 i separadors de tràfic amb la seva corresponent cascada lluminosa 

adossada a la part superior adjacent al trànsit, senyals verticals mòbils. 

En moments puntuals de l’obra on es tingui de prohibir el tràfic rodat a tota persona aliena a 

l’obra, s’haurà de tancar per complert l’accés a l’obra i senyalitzar-ho de forma clara i concisa 

amb cascades lluminoses, abalisament, senyals de prohibició d’accés i d’advertència de la 

mateixa i ballat perimetral de protecció.  

Les característiques d’aquesta senyalització s’amplien a l’Annex nº 9 Estudi organització d’ obres. 
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3.1 Tipologia de les senyals verticals d’obra 
Totes les senyals de disseny fix que es projecten seran de la sèrie “C” incloses les provisionals 

d'obra. Aquestes senyals tindran les dimensions següents:  

Triangulars de 90 cm de costat  

Circulars 90 de diàmetre 

Panell alumini extrusionat 1,5m x 1,5m 

Totes les senyals de codi seran de xapa d'acer galvanitzat. De la mateixa manera el pal serà 

d'acer galvanització tubular de secció rectangular.  

El panell d’informació tindrà dos punts de recolzament amb dos pals d’acer galvanitzar definit als 

plànols. 

El nivell de retro reflexió de la làmina serà de nivell 1 o 2 segons indiquen les normes per a cada 

tipus de senyal.  

En els plànols de detall s'indica la definició geomètrica i la situació dels senyals s'expressa en els 

plànols de planta de senyalització. 

Totes les senyals de codi seran de xapa d’acer galvanitzat així com el pal que serà tubular de 

secció rectangular. 

En els plànols de detall es defineixen aquestes senyals, tant la seva geometria com les seves 

dimensions. 
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