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1. OBJECTIUS 

L’objectiu del present Projecte de Final de Carrera és el de dissenyar una solució constructiva a 

l’actual situació que pateix el municipi de Perafita, en tant que és travessat per la carretera BP-

4653 de sud a nord. 

 

2. MÈTODE 

La present memòria ha estat concebuda com una síntesi dels annexos que conformen el 

projecte. És per aquest motiu que moltes figures conserven la numeració de l’annex 

corresponent a on estan situades. 

 

3. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

3.1 Situació i Medi urbà 

El present projecte es situa al terme municipal de Perafita, el qual s’estén en una superfície de 

18,637 km2 i es situa al nord-oest de la ciutat de Vic, integrat dins la comarca d’Osona. Es troba 

al bell mig de la subunitat comarcal del Lluçanès, a l’esquerra de la riera Gavarresa, a una 

altitud de 754 metres. Limita amb els termes municipals de Sant agustí de Lluçanès, al nord-

est, amb Olost pel sud i amb Sant Martí d’Albars i Lluçà per l’oest. 

   

Fig. A1-1: Localització d’Osona dins de Catalunya i del municipi de Perafita dins la comarca d’Osona. 

El poble de Perafita es concentra al centre del seu terme municipal i és travessat per la 

carretera BP-4653, que connecta Sant Quirze de Besora amb Prats de Lluçanès. 
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El nucli històric es presenta al llarg del carrer Major i al voltant de la Plaça Major i de la Plaça 

de l’Església. Relativament a prop d’aquest nucli hi ha el Barri de El Tint i el Veral de Montjuic, 

on predomina l’edificació compacte (cases amb planta baixa, pis i golfes) i un tractament 

compositiu i estètic similar al que caracteritza el centre històric. 

El poble ha anat creixent en extensió als barris anteriors, fet que ha ajudat a preservar el nucli 

tradicional tot i l’afectació del pas de la carretera, i en direcció Nord s’ha produït l’ordenació i 

edificació residencial en tipologia aïllada amb la inclusió d’una petita zona industrial. 

 

Fig. A1-2: Nucli antic del municipi de Perafita al s.XIX i al 2012 

3.2 Dades socio-econòmiques 

Les primeres dades demogràfiques de Perafita daten del 1300, quan la població es va anar 

aglutinant al voltant de l’església romànica de Sant Pere. El municipi va anar creixent i es 

convertí en un centre de gran vigoria comercial i artesanal. La majoria de la gent vivien de la 

pagesia, ja que era el veritable puntal econòmic de mitjan segle XVI. Durant els segles XV i XVI 
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es produí una onada d’immigració de gascons i llenguadocians que contribuí a l’augment de 

població de Perafita, que al 1686 ja tenia 70 cases agrupades i 16 pagesies habitades. Més 

tard, el municipi va ésser incendiat com a conseqüència de l’operació de repressió en la guerra 

de Successió. Tot i això, la població es va refer aviat i el 1787 ja comptava amb 439 habitants. 

Va seguir creixent fins el 1860, quan va arribar al seu màxim amb 746 habitants. Des de llavors 

el cens de població ha anat decreixent de manera atenuada al llarg del temps fins a dia d’avui 

que compta amb 396 habitants (el que fa una densitat de població de 21.25 hab/km2; dades 

del 2010). 

Pel que fa a l’economia del municipi, l’activitat agrícola segueix sent, avui dia, la principal 

ocupació. Tot i així, la industrialització ha influït moltíssim en les activitats econòmiques, tot i 

que a Perafita aquesta ha estat menor que en altres pobles veïns. L’agricultura presenta unes 

condicions poc favorables al municipi, però sempre hi ha estat present tot i l’abandonament 

que mica en mica ha anat patint aquest sector durant els darrers anys. La ramaderia ha estat 

sempre present en aquest territori modelant-ne el seu paisatge. Algunes vies de comunicació 

(carretera d’Avinyó a Sant Quirze de Besora, passant per Perafita), els topònims, la forma 

allargada del nucli de població, la situació d’alguns masos, etc., tenen relació amb aquesta 

activitat i amb la transhumància. El desplaçament del bestiar, des de la plana a la muntanya i 

en sentit contrari passant per Perafita, ha estat una realitat des de l’Edat Mitjana fins als 

nostres dies. Pel que fa al sector secundari, Perafita té una tradicional implantació tèxtil que 

entronca amb les activitats paraires de l’època vinculades amb la indústria de la llana. Des del 

1824 i fins a principis del 1900, el municipi va ser capdavanter a nivell comarcal amb la 

indústria d’estamenyes i cordellats. Més tard, amb la crisi dels ’70 el tèxtils es va veure molt 

afectat i va desaparèixer l’activitat en el poble. Avui dia, Perafita compta amb algunes petites 

indústries alimentàries de caràcter tradicional, principalment de coques i embotits de gran 

prestigi i anomenada arreu de Catalunya. Uns dos terços de la població treballa en els sectors 

de la indústria i dels serveis; aquest darrer amb un gran creixement en detriment de l’agrícola i 

el ramader durant els últims deu anys. D’altra banda, cal tenir en compte que un 36,3% de la 

població activa de Perafita treballa al mateix municipi o a la comarca, i un 63,7% es desplaça 

fora d’aquest per a treballar. 

 

3.3 Justificació del projecte 

Són varis els motius que justifiquen la construcció de la nova variant de la població de Perafita i 

de la reforma urbana del que serà l’antic recorregut de la BP-4653, però tots ells responen a la 
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necessitat de remodelar el municipi des del punt de vista de les persones que hi viuen.  A 

continuació es llisten les idees més destacades que condueixen a l’el·laboració del present 

projecte: 

1. Necessitat de reforçament del caràcter de vianants de la trama urbana de l’extensió 

del nucli antic. 

2. Necessitat de millora de la qualitat urbana i de la definició d’una nova mobilitat viària, 

tot prenent mesures de disseny, senyalització i de reducció de la velocitat i pacificació 

del trànsit dins del nucli urbà. 

3. La manca de seguretat vial deguda al pas de la carretera i a la falta de mesures de 

millora en aquest sentit, és un dels punts febles del municipi i motiu de preocupació 

dels seus habitants. 

4. Reducció de la contaminació acústica dins del nucli urbà. 

5. Gran part del volum de vehicles que transiten l’actual carretera BP-4653 no tenen com 

a origen o destinació dels seus trajectes la població de Perafita, essent aquesta 

únicament una població de pas. 

 

4. CONDICIONANTS 

4.1 Cartografia i Topografia 

L’escassetat de recursos disponibles ha fet que, davant la necessitat de definir 

topogràficament l’entorn del municipi de Perafita, s’hagi utilitzat únicament la cartografia 

facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). D’una banda s’ha consultat el full 

corresponent al mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:50.000, el qual s’enumera tot seguit: 

   Full: 293  Nom: Berga 

Pel que fa a la cartografia a escala 1:5.000 s’han utilitzat els següents fulls també facilitats per 

l’ICC, de la mateixa manera que ho ha fet l’Ajuntament de Perafita en la redacció del POUM: 

   Full: 287-094  Nom: la Blava 

   Full: 288-094  Nom: Vila-rasa 

   Full: 288-095  Nom: Perafita 

   Full: 287-095  Nom: Sant Martí d’Albars 
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La informació digitalitzada d’aquests fulls ha estat necessària per a la realització dels càlculs 

corresponents al traçat de la nova variant així com de l’elaboració dels perfils longitudinals i 

transversals. A més, ha estat imprescindible per a la definició de la urbanització del carrer que 

travessarà el poble (actual carretera BP-4653), així com per a la realització dels càlculs 

d’amidaments de moviments de terres. 

 

4.2 Geologia i Geotècnia 

Perafita està situat a uns 750 m d’alçada, al bell mig de l’altiplà de Lluçanès, el qual està 

delimitat pel Serrat del Molar a l’oest i pel Collet de les Valls a l’Est. El terme municipal de 

Perafita no presenta pendents importants, però tampoc és una zona plana, i l’altiplà en el qual 

es troba és com una gran plataforma inclinada, des de l'extrem nord (900-1000 m), en 

contacte amb el Ripollès i els Pre-pirineus, cap al sud i sud-oest (450-500 m), per on s'escolen 

els rius principals, la riera de Lluçanès i la Gavarresa. Tot i així, la zona d’implantació de la 

població és força plana, sense arribar a pendents del 20%. 

El terreny que conforma el municipi es formà durant les primeres èpoques del Terciari, 

concretament a l’època de l’Eocè Superior-Oligocè. Els relleus d’aquest sector són tabulars 

com a conseqüència de l’erosió. El Lluçanès consta de diferents rius i rieres que han anat 

excavant el terreny. En destaca la riera Gavarresa al seu pas per Perafita. 

 

Fig. A3-1: Mapa geològic de l’entorn de Perafita (escala 1:25.000). Font: Institut Geològic de Catalunya. 
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La major part del municipi està assentat sobre lutites vermelles, gresos i conglomerats (fàcies 

distals del Sistema Al·luvial mitjà de Berga; Eocè-Oligocè; PEOgs), mentre que els camps que 

rodegen el poble pel sud estan conreats sobre una geologia de margues i gresos del Priabonià 

inferior (PEmg). Al sud-oest del nucli urbà, a la banda dreta de la carretera (al igual que en 

altres punts del terme municipal) es presenten petites zones de sediments recents de fons de 

valls, rieres i peu de mont formats durant èpoques molt més recents (en l’Holocè) del Cenozoic 

Quaternari. 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior, no es disposa dels recursos necessaris per al 

reconeixement exhaustiu del terreny i per això, mitjançant el sentit comú, consultant alguns 

documents i procurant quedar-nos pel costat de la seguretat d’una manera raonable, es 

determina el sòl excavat com a SÒL TOLERABLE, així com la formació d’una esplanada de 

categoria E2 (ja que no es pot assegurar que les margues, els gresos i els conglomerats tinguin 

resistències majors de 300 MPa). 

Donat que no es preveu la construcció de talussos que puguin suposar una problemàtica 

estructural, s’utilitzarà una inclinació del costat de la seguretat molt habitual en construcció de 

talussos per a carreteres, 3H:2V, la qual serà uniforme al llarg de tot el traçat. Es considera que 

el material d’excavació podrà ser utilitzat com a material de reblert per a la construcció dels 

terraplens. 

Respecte a les condicions d’estabilitat del conjunt reblert-terreny de recolzament no es preveu 

cap problema sempre i quan es realitzi una adequada preparació del terreny, essent suficient, 

a grans trets, amb retirar la terra vegetal i re-compactar correctament la superfície resultant, 

sanejant les possibles pertorbacions o alteracions ocasionades durant la esbrossada. En els 

diferents trams, la compactació es determinarà i es controlarà mitjançant el nombre de 

passades comptabilitzat en un tram de proba del qual s’haurà mesurat la densitat seca. 

 

Tota l’excavació podrà ser realitzada amb mitjans mecànics convencionals donat que es 

compon d’un terreny de margues, gresos i conglomerats. 

 

4.3 Climatologia i Hidrologia 

La zona de l’entorn del projecte, així com de la major part de la comarca d’Osona presenta un 

clima Mediterrani Continental Humit. Els estius són calorosos però menys que a la Plana de 

Vic. En canvi, l’hivern és fred a tota la comarca d’Osona per igual. L’amplitud tèrmica és força 
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elevada en la zona de Perafita i les glaçades són presents durant la tardor, l’hivern i la 

primavera. La temperatura mitjana anual és de 12,6 ºC, arribant a una màxima mitjana de 26,1 

ºC a l’agost i a una temperatura mínima mitjana de -0,8 ºC al gener. 

Des del punt de vista de les temperatures, es recomana la realització dels treballs de 

formigonat i d’aquells que requereixen una mà d’obra més intensiva, durant la primavera i la 

tardor. 

La precipitació cau de manera regular tot l’any, però l’hivern és l’estació més seca (100-150 

mm). La precipitació mitjana anual és de 617,1 mm, essent la primavera l’estació de l’any amb 

un major règim pluviomètric (200-250 mm). La humitat relativa mitjana anual és del 71,93%. 

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

als Mapes d’isomàximes de l’Agència Catalana de l’Aigua que en l’actualitat es basen en els 

mapes editats pel Ministeri de Foment (DGC, 1999) i el CEDEX recollit a la publicació “Máximas 

lluvias diarias en la España Peninsular”. 

El valor de la màxima precipitació diària Pd = 205.282 mm/dia és el valor que s’ha utilitzat en el 

dimensionament hidràulic. La determinació dels cabals d'avinguda per a les diferents conques 

del present projecte s’ha realitzat segons el Mètode Racional el qual es recull en la publicació 

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

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

núm.4 –Climatologia, hidrologia i drenatge. 

 

5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

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

planteja tres alternatives diferents com a possible elecció per substituir l’actual carretera BP-

4653 que travessa el nucli urbà de Perafita. En el present annex es recullen i analitzen les tres 

alternatives proposades per al present projecte de la variant en base a criteris socials, 

funcionals, econòmics i mediambientals. Només es consideren alternatives per al projecte de 

la variant ja que és la part decisiva tant en pressupost com en els aspectes ambientals. 

A l’hora de decidir quina de les alternatives resulta ser la més adient, s’han perseguit 

principalment els criteris bàsics que figuren a continuació: 
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1. Evitar que l’alternativa seleccionada impedeixi notablement el possible creixement 

del poble. 

2. Reduir el trànsit de pas que actualment discorre pel nucli urbà alhora que es redueix 

el temps de recorregut actual gràcies a la possibilitat de desviar el trànsit per fora de la 

població. 

3. Crear el mínim d’afectació a les propietats, procurant no dividir-les. 

4. Limitar al màxim l’impacte ambiental de l’actuació.  

De forma general, la variant pot discórrer per dos corredors, segons es pot veure en la següent 

figura: 

- Corredor nord: discorre pel nord-oest del municipi de Perafita passant per l’esquerra del 

cementiri i pels peus del Collet de la Senyera fins a trobar la carretera actual prop del seu km 

12. 

- Corredor sud: discorre pel sud-est del nucli de Perafita, passant pel nord del Serrat de Sant 

Agustí i vorejant el Rec de la Tria fins a trobar la variant altra vegada en el mateix punt que el 

corredor nord. 

 

De forma qualitativa, es discuteixen els diferents aspectes més característics de cada corredor: 

D’entrada el corredor nord presenta un desnivell força major per a una suposada traça que 

implicaria grans moviments de terres. A més a més, hauria de discorre a una cota major que la 
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del poble, cosa que faria necessari la implementació de més mesures de seguretat per tal 

d’evitar possibles precipitacions de cotxes en cas d’accident. 

En canvi, el corredor sud circula per un terreny de terrasses més planeres i limita l’expansió del 

poble en aquesta direcció. Tot i així, discorre molt proper al Rec de la Tria, el qual s’ha 

d’estudiar si es pot veure afectat. 

 

5.1. Descripció de les alternatives 

Tot i que el corredor sud presenta, a priori, més bones condicions per a la construcció de la 

nova variant, es planteja un estudi d’alternatives que en consideri una pel corredor nord i dues 

pel del sud. D’aquesta manera, amb la consideració de tots els condicionants mencionats 

abans, podrem decidir amb certesa quin és el corredor més indicat i quina alternativa s’ajusta 

millor la variant desitjada; és a dir, aquella que minimitzi els efectes econòmics, ambientals i 

urbanístics. 

L’alternativa 1 (en taronja al plànol de l’apèndix de l’Annex 5) transcorre pel nord oest del 

municipi de Perafita travessant camps de cultiu sobre un terreny de terrasses amb desnivells 

força pronunciats. És una alternativa que comporta una llarga distància (2431,66 m) i forts 

pendents en certs punts. D’altra banda té l’avantatge de no creuar cap rec ni rierol, de manera 

que no afecta tant el medi natural en aquest sentit. Tot i així, cal tenir en compte que la seva 

llargada fa que calgui un major nombre d’expropiacions i per tant, més afectació de terreny 

agrícola. Una altra diferència en comparació amb les alternatives del corredor sud és que 

parteix d’un punt de l’actual carretera BP-4653 que es troba 150 metres aigües avall de la 

rotonda d’inici projectada per a les alternatives 2 i 3. 

L’alternativa 2 (de color morat al plànol de l’apèndix de l’Annex 5) és una de les dues que es 

plantegen pel corredor sud. Comparteix el primer tram amb l’alternativa 3, fins el PK 1+100, on 

continua el seu traçat pel costat est d’aquesta. En particular, cal esmentar que travessa el Rec 

de la Tria en tres punts més que l’alternativa 3. Té una llargada de 1062,74 m però és la que 

salva millor els desnivells provocats pel cultiu en terrasses. 

L’alternativa 3 (en verd al plànol de l’apèndix de l’Annex 5) és la més curta de totes, adaptant-

se el millor possible al terreny sense allunyar-se excessivament de la població però mantenint 

una distància prudent amb aquesta. És la que afecta menys als terrenys adjacents tot i que 
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travessa el Rec de la Tria en dos punts del traçat. És per tant, la segona alternativa del corredor 

sud. 

 

5.2. Anàlisi econòmica 

En primer lloc es realitza un estudi econòmic que engloba l’Anàlisi Cost-Benefici i l’Anàlisi de 

rendibilitat econòmica. En aquesta anàlisi, es considera que l’any de posada en servei serà el 

2013, per la qual cosa tots els valors i costos referits estaran actualitzats a aquest any. 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en les tres alternatives:  

 VAN B/C TIR PRI 

Alternativa 1 -1.505.876,34 € 0,28 - - 

Alternativa 2 -99.188,51 € 0,90 5,47% - 

Alternativa 3 760.736,52 € 1,37 10,06% 17 

 

D’aquesta anàlisi se’n conclou que l’única alternativa que generarà benefici és la tercera, ja 

que té un VAN positiu. Tot i això, aquest benefici no serà efectiu fins el 17è any a partir de 

l’inici de les obres (valor de l’indicador PRI). 

 

5.3. Anàlisi Multicriteri 

L’elecció final de l'alternativa que s’utilitzarà finalment per al disseny de la variant no pot 

fonamentar-se exclusivament en criteris econòmics. S'ha considerat convenient tenir en 

compte, a més d'aquest aspecte, altres beneficis i costs econòmics, com l'impacte ambiental, 

l'impacte social, etc. Amb això s'ha confeccionat el que es coneix com Estudi Multicriteri.  

En la taula següent s’observen els diferents indicadors utilitzats, els pesos assignats a cada 

indicador i els resultats finals que inclinen a decidir-se per l’alternativa 3. 

SÍNTESI D’INDICADORS 

CONCEPTE PES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

MEDIAMBIENTALS 0.3 1,80 1,80 1,88 

TERRITORIALS 0.3 1,70 2,00 2,10 

FUNCIONALS 0.2 1,27 1,27 1,40 

ECONÒMICS 0.2 0,00 1,40 1,80 

TOTAL 1 4,77 6,47 7,18 
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6. DESCRIPCIÓ DE LA VARIANT 

6.1 Traçat 

D’acord amb el Catàleg de Carreteres de Catalunya es defineix la carretera a projectar de la 

següent manera: 

Nom: BP-4653 

Classificació tècnica: CU (Carretera convencional de calçada única) 

Classificació funcional: BS (Xarxa Bàsica Secundària) 

Organisme: STCB (Servei Territorial de Carreteres de Barcelona) 

 

Cal concretar que la carretera actual consta d’un sol carril per sentit de circulació amb una 

secció de 5,2 metres de calçada (2,6 metres per cada carril) i no presenta vorals; però la 

variant que es projecta serà constituïda per una única calçada de 9 metres, amb un carril per 

sentit de circulació de 3,5 metres i vorals d’un metre d’amplada. 

Consultant el Pla de Carreteres de Catalunya s’ha determinat una velocitat de projecte de 80 

km/h. 

 

Tot seguit es numeren els criteris per al disseny de la variant projectada: 

1. Millora de l’itinerari entre nuclis urbans que actualment es connecten mitjançant 

el pas pel bell mig del municipi de Perafita. 

2. Disseny de corbes circulars en planta amb radis el més generosos possible per tal 

d’assegurar una conducció segura i còmoda, atenent les limitacions de la 

Instrucción de Carreteras. 

3. Traçat allunyat de la zona urbana a una distància raonable i intentant afectar el 

mínim a les finques de l’entorn, tant per als greuges que es poden produir al seus 

propietaris com a nivell ambiental. 

4. La geometria en alçat es pretén que s’adapti al màxim al terreny, mantenint els 

criteris que permetin una conducció segura. 

Així doncs, la variant començarà al PK10+070 de l’actual traçat de la carretera BP-4653 i 

finalitzarà al PK12+000. Els enllaços amb la carretera existent es faran mitjançant dues 

rotondes. 
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L’Annex 6 conté tota la informació relativa  al traçat de la nova variant així com els llistat del 

programa de traçat (WH). 

 

6.2 Moviment de terres 

Donat que el terreny per on discorre la variant és una zona de conreus en terrasses (alguns ja 

no conreats), l’ajust de la carretera al terreny no ha estat gens fàcil. És per aquest motiu i 

perquè la normativa exigeix uns pendents que permetin una conducció còmode i segura, que 

en alguns punts és necessària la construcció de terraplens considerables. Tot seguit es 

presenta la taula dels amidaments de terres que fan possible la construcció de la variant en les 

condicions exigides pel traçat:  

Desmunt (m3) Terraplè (m3) 
Terra Vegetal 

Desmunt (m3) 

Terra Vegetal 

Terraplè (m3) 

10615,2 140628,8 1948,9 11506,3 

 

Com que tot el volum de terres necessari pels terraplens és molt superior al que s’obté dels 

desmunts, s’haurà de portar material de canteres; el qual s’ha especificat en l’Annex 12. 

6.3 Estudi de trànsit 

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

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

categoria de trànsit pesant que a la fi es traduirà en el disseny de la capa de ferms. 

En primer lloc es consulten les dades actuals referents al trànsit de la carretera BP-4653 en la 

publicació gairebé anual la Unitat d’Estadística i Suport Cartogràfic de l’Àrea d’Infraestructures, 

Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona. Aquestes són dades obtingudes a partir 

de l’estació d’aforament EA00077 en el PK14+000, l’any 2010, i es resumeixen tot seguit: 

 Intensitat Mitjana Diària: IMD = 985 veh/dia 

 Intensitat Mitjana Diària de Pesants: IMDp = 127 veh/dia 

 Classificació dels vehicles: un 84,93% són de classe A 

 Velocitat: un 85% dels vehicles circulen a una velocitat entre 51 i 90 km/h 
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És important tenir present que la carretera BP-4653 connecta els municipis de Prats de 

Lluçanès i Sant Quirze de Besora, dues poblacions de més de 2.000 habitants. El motiu 

d’aquest apunt és el de remarcar la funció de pas que té aquesta carretera, actualment, pel 

poble de Perafita; és a dir, que tant important és el nombre de desplaçaments per part dels 

perafitencs (recordem que més del 60% de la població es desplaça cada dia a treballar fora del 

municipi), com per part dels habitants que viuen en les poblacions veïnes. 

La previsió del trànsit calculada en l’Annex 8 es resumeix en la taula següent i permet 

determinar la categoria de trànsit de la nova variant: T31. 

Any IMD IMDpesats 

2013 1244 veh/dia 160 veh/dia 

2043 1945 veh/dia 173 veh/dia 

 

D’altra banda, s’ha calculat la capacitat i el nivell de servei de la carretera utilitzant les 

fórmules i coeficients que figuren en el Highway Capacity Manual, Edició 2000. Així doncs, el 

nivell de servei de la carretera és A per l’any de posada en servei (2013) i passarà a tenir un 

nivell de servei B al final de la seva vida útil (2043), donat que al llarg d’aquests 30 anys 

s’acabarà superant el valor del 40% pel PSTF. 

 

6.4 Ferms i paviments 

Tenint en compte que tenim una esplanada E2 i un sòl tolerable, s’utilitzarà 75 cm de sòl 

seleccionat tipus 2 per a la formació de l’esplanada, donat que la relació de senzillesa 

d’execució - cost és la més òptima. Aquesta capa de sòl seleccionat de préstec es col·locarà 

sobre el terreny natural. 

Per a la determinació del ferm es consulta el Catàleg de seccions de ferms. S’escull la secció 

3121 com la més adequada tenint en compte les condicions que afecten la nova variant. 

Consisteix en una secció flexible conformada per una capa de tot-ú de 40 cm de gruix i una 

capa de mescles bituminoses de 16 cm al seu damunt. Aquesta capa del ferm es desglossa, 

més concretament, en les sub-capes que mostra la taula següent.  
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Capa del ferm Gruix (cm) Tipus de material Tipus de betum 

Capa de trànsit 3 BBTM-11B BM-3b 

Capa intermèdia 6 AC16 bin S B60/70 

Capa de base 7 AC16 bin S B60/70 

 

Els vorals, al ser d’amplada inferior a 1,25 metres, seran una prolongació de la calçada 

principal, segons s’exposa al PG-3. La seva execució serà simultània, sense junta longitudinal 

entre calçada i voral. 

En l’Annex 9 s’especifiquen els tipus de regs asfàltics que s’hauran de realitzar entre les capes 

del ferm. 

 

6.5 Drenatge 

Drenatge transversal 

Donat que en la variant proposada de Perafita només existeixen dues conques i recullen cabals 

molt petits, aquests cursos d’aigua es desviaran mitjançant el drenatge longitudinal al curs 

adjacent del Rec de la Tria. Tot i així, es planteja la col·locació d’una obra de drenatge 

transversal en la intersecció de la variant amb el Rec de la Tria en els PK’s 0+421 i 0+670, per 

assegurar que en dies de fortes pluges el Rec pugui drenar les seves aigües sense afectar la 

carretera. 

Drenatge longitudinal 

Les aigües d’escorrentiu corresponents als marges de la carretera, la plataforma i la calçada es 

recullen mitjançant els diferents elements de drenatge longitudinal per a ser evacuats 

finalment a les lleres naturals. La seva instal·lació no implicarà danys ni perjudicis al trànsit, ni 

al propi dispositiu de drenatge o a les zones confrontants. 

A continuació s’exposen els principals elements de drenatge longitudinal que s’han considerat 

en l’elaboració del projecte constructiu de la nova variant: 

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

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

 Vorades (voravies) i baixants 
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Tant en l’Annex 4 com en els plànols 9 i 14 del Document núm. 2 es pot veure el càlcul i la 

distribució de tots els elements de drenatge. 

 

6.6 Senyalització i abalissament 

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

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

Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles en cas d'accident, s'ha optat per instal·lar 

tanques metàl·liques BMSNA4/120b al llarg de tot el traçat donat que hi ha força zones amb 

terraplens d’alçades majors a 3 metres. 

Tota la informació referent a la senyalització vertical i horitzontal s'exposa de forma més 

detallada en l'Annex 7. 

 

6.7 Obres de fàbrica 

En tot el recorregut de la traça de la futura variant de Perafita, aquesta creua amb camins 

rurals ja existents i amb un rec, el Rec de la Tria. És per això que en cada cas s’opta per una 

solució diferent que s’adapti al terreny de la millor manera possible. 

En la majoria d’encreuaments es projecten uns terraplens que elevin el camí fins a la cota de la 

variant per tal de permetre’n el creuament. Només és en el cas dels camins rurals descrits en la 

següent taula, que es projecta la construcció d’obres de fàbrica que facilitin la permeabilitat de 

les traces. 

Encreuament Tipologia Denominació Localització 

Camí rural Pas inferior OF 1 PK 0+400 

Camí rural Pas inferior OF 2 PK 1+565 

 

A continuació es defineixen els passos inferiors esquemàticament: S’opta per una estructura 

amb marc tancat i forma rectangular com es mostra en la figura. 
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On les longituds són: 

Denominació 
Creuament 

superior 

Creuament 

inferior 

Dimensions (m) 

S L H 

OF 1 Variant Camí 8 25 5 

OF 2 Variant Camí 8 20 5 

 

 

7. REMODELACIÓ DE LA VIALITAT INTERIOR 

Donat que es tracta de re-urbanitzar un carrer ja existent, no es planteja aquest projecte com 

un estudi profund de totes les xarxes que intervenen en un projecte d’urbanització sinó que 

s’observa quins són els elements que demanen ésser modificats i es dimensionen de nou. 

Cal subratllar que el principal motiu de re-urbanització del Passeig de Sant Agustí és la 

peatonalització d’aquest, és a dir, convertir l’actual traçat de caràcter absolutament viari en un 

carrer pensat pels vianants, en la mesura del possible. És imprescindible tenir present que 

l’amplada del carrer és fixada per l’actual traçat i que, per tant, les diferents seccions 

transversals s’aniran adaptant a aquesta amplada, la qual és variable. Sense prohibir el pas a 

vehicles, es plantegen solucions que convidin al vianant a passejar-hi i a potenciar la funció 

social del carrer. 

 

7.1 Seccions transversals 

Per a la definició de les diferents seccions transversals projectades es divideix tota la traça del 

Passeig de Sant Agustí en 6 sectors: 

 Sectors 1 i 6: tram entre les rotondes projectades i les primeres mostres d’edificació 

del municipi. Aquesta secció no es modificarà i es mantindrà la seva secció actual que 

consisteix en dos carrils de 2,6 metres d’amplada.  



Projecte de variant de la carretera BP-4653 a Perafita Maria Conill de Azpiazu 
 i remodelació de la vialitat interior   

19 
 

 

 Sector 2: es projecta com una ampliació de la secció tipus del sector 3, essent 

conformada per una plataforma única amb 4 m destinats als vianants, 3m de carril de 

circulació i, en aquest cas concret, amb 1,8 m d’amplada a l’altra banda del carril que 

donen l’entrada a la zona enjardinada ja existent. 

 

 Sectors 3 i 5: corresponen a la travessera actual exceptuant dos punts característics 

(que es tracten com a sectors a part). La secció projectada consisteix en una 

plataforma única formada per un espai estancial de 4 m d’amplada amb paviment de 

llosa prefabricada i una filera d’arbrat (Aurons negres), un espai de circulació per a 

vehicles motoritzats de 3 m d’amplada i una zona de protecció d’1 m d’amplada amb 

la mateixa pavimentació que l’espai estancial. D’aquesta manera cal interpretar que 

s’ha optat per a adoptar un únic sentit de la circulació motoritzada que travessa el 

poble de sud a nord, cosa que ha fet necessari la definició i reorganització de la 

mobilitat per l’interior del municipi (Veure plànol de mobilitat al Document nº2). 
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 Sector 4: requereix un disseny més específic al tractar-se d’un punt del municipi molt 

concorregut i on la funció social del carrer és primordial. Actualment la Plaça de 

l’Església s’ha convertit en un aparcament de vehicles descontrolat combinat amb el 

pas de la carretera BP-4653. És per aquest motiu que és pertinent prohibir 

l’aparcament de vehicles i tornar a donar-li la importància que té com a espai social i 

de reunió. 

 

7.2 Ferms i Paviments 

Donat que es dimensiona un carrer amb prioritat pels vianants, no es desitja el pas de vehicles 

pesants pel bell mig del poble, excepte per a transport de mercaderies amb destinació el 

mateix municipi o bé en casos excepcionals per a permetre l’accés a camions de bombers o de 

mudances. Així doncs, la categoria de trànsit corresponent a una IMD de vehicles pesants 

menor de 25veh/dia, és la categoria T-42. 

La categoria d’esplanada és l’altra variable que condiciona el dimensionament del ferm. En 

aquest cas, seguint el mateix raonament que s’ha fet en l’Annex 9 per a la determinació del 

ferm de la variant, es considera la mateixa categoria d’esplanada E2, ja que es tracta de 

terreny molt propers. 

S’escull la secció 4221 del Catàleg de seccions de ferms, com la secció més adequada tenint en 

compte les condicions que afecten el carrer a re-urbanitzar. Aquesta secció és flexible i 

conformada per una capa de tot-ú de 25 cm de gruix i una capa de mescles bituminoses de 5 
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cm al seu damunt. Aquesta capa del ferm és constituïda únicament per capa de trànsit de 5 cm 

de BBTM-11B i un betum del tipus B60/70. D’altra banda, s’efectuarà un reg d’imprimació 

sobre la capa de tot-ú. 

Per als espais dedicats als vianants, es projecta una secció de 12 cm de tot-ú a la base, 10 cm 

de formigó H-200, 3cm de morter M-10 i al damunt, els 5 cm corresponents al gruix de la llosa. 

Les lloses seran prefabricades amb formigó (108kg/ m2) i mesuraran 60x40 cm.  

 

Llosa escollida per a la pavimentació dels espais estancials del Passeig de Sant Agustí. 

Per tal de separar el carril asfaltat de les voreres, es col·locarà una renglera de llambordes de la 

sèrie INVICTA (gls prefabricados), la qual té les dimensions següents: 

 

7.3 Clavegueram i drenatge 

A partir de la informació facilitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Perafita, es dibuixa 

un plànol de l’actual xarxa de clavegueram del municipi en el Document nº2 d’aquest projecte 

i es col·loquen els embornals de manera que puguin ésser connectats a aquesta xarxa existent. 
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7.4 Enllumenat públic 

Mitjançant el mètode dels 12 punts, es dimensiona la xarxa d’enllumenat amb 55 lluminàries 

QS-2 i amb làmpades del tipus VSAP 100W. A partir dels càlculs elèctrics realitzats en l’Annex 

11, es conclou que serà necessària la utilització de conductors de coure multipolars de 16 mm2 

de secció i una sola caixa de protecció general (C.G.P.) per a l’alimentació d’energia. 

 

8. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Per tal d’afectar el menys possible als usuaris de l’actual carretera BP-4653 durant l’execució 

de les obres de la variant i de la remodelació de la vialitat interior del municipi de Perafita, es 

planteja la realització de l’obra en 4 fases. 

1. Construcció de la variant: aquesta primera fase es podrà dur a terme sense afectar les 

vies de comunicació actuals ja que transcorre per terrenys agrícoles. L’únic 

inconvenient serà la intercepció d’alguns dels camins rurals de la zona, el qual es 

solucionarà amb la planificació de recorreguts alternatius. 

2. Construcció de la rotonda nord: durant aquesta fase serà necessari el condicionament 

d’un camí provisional que permeti circular per la carretera BP-4653 sense haver de 

travessar la rotonda en construcció i que condueixi els vehicles cap a la nova variant 

(per evitar que travessin el municipi). 

3. Remodelació de la vialitat interior: aquesta etapa de l’obra serà la que causarà més 

molèsties als habitants de Perafita ja que no es podrà circular pel Passeig de Sant 

Agustí, però es resoldrà prenent mesures de senyalització provisional que facilitin 

l’accés als seus habitatges d’una manera el més senzilla possible. Els usuaris de la 

carretera BP-4653 que no hagin d’accedir al municipi no patiran cap conseqüència 

negativa de les obres i ja podran gaudir del traçat de la nova variant. 

4. Construcció de la rotonda sud: durant aquesta curta fase només serà necessari el 

condicionament d’un camí provisional que connecti la variant amb el tram aigües avall 

de la rotonda per tal que no s’interfereixi amb les obres d’aquesta. Donat que el 

Passeig de Sant Agustí serà de sentit únic, per tal de circular cap a poblacions del sud 

de Perafita serà necessari anar fins a la rotonda nord i agafar la variant (això només 

durant els dies que requereix la construcció de la rotonda sud). 
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9. PLA D’OBRA 

La durada total de les obres està estimada en un total de 245 dies laborables, equivalents a 

gairebé 12 mesos. 

Els treballs a realitzar es poden englobar en treballs previs (12 dies), moviments de terres (140 

dies), obres de fàbrica (16 dies), obres de drenatge (21 dies), pavimentació (41 dies), 

senyalització (15 dies), construcció de les rotondes (5 dies cadascuna), remodelació de la 

vialitat interior (45 dies), i les diferents mesures correctores que, tot i que s’estendran al llarg 

de la durada total de l'obra, es dedica una activitat a elles que durarà 9 dies i s’executarà a 

l’acabament de la variant. 

Informació més detallada sobre el càlcul de la durada de les diferents activitats i sobre el 

diagrama de Gantt es pot consultar en l’Annex 13. 

 

10. EXPROPIACIONS 

Per a la realització d’aquest projecte no es disposa dels mitjans necessaris per fer un anàlisi 

exhaustiu dels terrenys que s’han d’expropiar. Així doncs, s’ha fet una valoració econòmica 

global del que suposen les afectacions del nou traçat de la variant i condicionament, definint 

un preu orientatiu que representi una aproximació vàlida a nivell d’aquest projecte.  

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

Les superfícies a expropiar, així com el cost total de les expropiacions permanents queda 

reflectit en la taula següent: 

Concepte m2 €/m2 € totals 

Expropiació Sòl no 

urbà 
58.725 1,8 105705 

 

D’altra banda, en concepte d’ocupacions temporals es calculen necessàries les següents 

superfícies: 

- 7484,35 m2 en concepte d’apilament i emmagatzematge. 
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- 640,10 m2 en concepte de zona per a la ubicació d’instal·lacions. 

- 203,91 m2 en concepte de zona per caseta d'obra. 

La cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida, el qual lògicament 

és inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, es considera per al present projecte un 

cost unitari d’ocupació temporal aproximadament d’un 33,3% del cost total d’expropiació del 

terreny. Aquest cost unitari s’ha d’aplicar a les diferents superfícies previstes d’ocupació 

temporal. 

Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents: 

Concepte m2 €/m2 € totals 

Expropiació 

Temporal 
8328,36 1,8*0.33 4947,05 

 

11. SERVEIS AFECTATS 

Després d’una exhaustiva inspecció sobre els possibles serveis que podria afectar el traçat de 

la nova variant, no es detecta cap tipus de servei afectat. 

Pel que fa a la remodelació de la vialitat interior del municipi, s’aprofitarà l’aixecament de 

carrers per a soterrar els serveis que encara ho necessitin. 

 

12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

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

un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex 17, i que recull els riscos que suposa 

la realització de l’obra projectada, així com les mesures preventives adequades. 

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

obligacions en el camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament i sota 

control de la Direcció Facultativa. 

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

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

Material del Projecte. 
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L’import d’aquest estudi sense IVA és de 45.006,97€ (QUARANTA-CINC MIL SIS EUROS AMB 

NORANTA-SET CÈNTIMS). 

 

13. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

L’estudi d’impacte ambiental (presentat en l’Annex 18) es considera imprescindible donada la 

importància de preservar el Medi Ambient en la mesura del possible, i més ara que s’està 

deteriorant a velocitats molt elevades. 

L’objecte d’aquest estudi és analitzar els diferents paràmetres de caràcter ambiental que 

poden veure's afectats per l’execució de les obres associades al projecte de la variant de 

Perafita. 

Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per les obres 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 què es compon el medi de la zona 

han de permetre prendre les mesures de prevenció i correcció necessàries que permetin 

minimitzar les possibles afeccions. A continuació es llisten els impactes negatius més destacats 

que es donaran en la zona d’estudi com a conseqüència de la construcció de la variant: 

 Impactes en la geologia, la geomorfologia i l’edafologia: el gran volum de terra que 

s’ha de moure implica la necessitat de disposar de zones de préstec i abocadors, els 

quals tenen efectes importants en el medi. D’altra banda, la pèrdua de sòl per 

ocupació de la carretera es considera força valuosa donat que actualment està 

destinat a agricultura i ramaderia. 

 Impactes en la hidrologia: afectació de la riba del Rec de la Tria, tot i que es preveu la 

desviació d’aquest i la construcció d’obres de drenatge per a facilitar el moviment de 

l’aigua quan en baixa.  

 Impactes a la vegetació: alguns conreus de la zona es veuran afectats així com alguna 

petita zona d’alzinars. 

 Impactes sobre la fauna: destrucció física dels hàbitats ocupats, bàsicament per les 

possibles instal·lacions auxiliars i per la pròpia traça. Els sorolls derivats de l’activitat de 

l’obra espantaran a la fauna, principalment vertebrada, dificultant la seva activitat. Es 

destaca com a més important la interrupció i impediment de la nidificació de les aus. 

Es considera l’efecte barrera produït per l’existència de desmunts i de terraplens de la 
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via, que impedeix la lliure circulació dels animals per l’entorn. Cal preveure el 

condicionament de les obres de drenatge per a passos de fauna. 

 Impactes als usos del sòl, planejament i ordenació del territori: desestructuració 

d’unitats agrícoles de gestió comportant dificultats en la mecanització i augment de 

costos de producció. 

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

mitjançant l’estesa de terra vegetal i posterior revegetació. Aquesta mesura es realitzarà tant 

en els terraplens com en els desmunts. També resulta molt recomanable regar amb aigua la 

traça de la carretera en la fase de obres d’explanació per tal de reduir l’aixecament de pols. 

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

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

carretera. 

 

14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

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

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

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

assaigs que cregui adients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de l’obra, havent el 

Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a això. 

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

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

L'import d'aquest Pla de Control de la Qualitat (sense l’aplicació de l’IVA) s'estima en 

68.340,73€ (SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA TRES 

CÈNTIMS). 

 

15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials d'obra. Els costos indirectes aplicats als preus del 

present Projecte són del 5,0%, tal com queda reflectit a la justificació de preus que s’adjunta al 

Document núm. 4. 
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16. RESUM DEL PRESSUPOST 

Tal i com es detalla en l’Annex 21, el Pressupost per al coneixement de l’Administració 

és el següent: 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINSITRACIÓ 

PEM 2.638.839,79€ 

Despeses generals (13% PEM) 343.049,17 € 

Benefici industrial (6% PEM) 158.330,39 € 

Base 3.140.219,35 € 

IVA (21% Base) 659.446,06 € 

PEC 3.799.665,41 € 

Control de qualitat 82.692,28 € 

Expropiacions 105.705,00 € 

Ocupacions temporals 4.947,05 € 

Serveis afectats 0,00 € 

Pressupost per al coneixement de 

l’administració 

3.993.009,74 € 

 

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

MILIONS NOU-CENTS NORANTA-TRES MIL NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE 

CÈNTIMS) 

 

17. REVISIÓ DE PREUS 

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

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

les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 1098/2001 de 12 
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d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus.  

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

 

On, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lt = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de l’execució t . 

 

18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-

se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del reglament 

general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 

de 12 d’octubre del 2001. 

GRUP SUB-GRUP 

A 
Moviments de terres 

i perforacions 

1 Desmunts 

2 Explanacions 

B 
Ponts, viaductes i 

grans estructures 
1 De fàbrica 

G Vials i pistes 

4 
Amb ferms de 

mescles bituminoses 

5 
Senyalització i 

abalissament vial 
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I 
Instal·lacions 

elèctriques 
1 Enllumenat 

K Especials 6 
Jardineria i 

plantacions 

 

 

19. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

El termini d’execució será de 12 mesos d’acord amb el Pla d’Obra previst en l’Annex 13. No 

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

seva oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i ha de comptar amb 

terminis parcials d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al present projecte. 

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

infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran a 

càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en el 

qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop 

descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres 

sancions de caire administratiu. 

 

20. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

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

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

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

Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit 

en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 

a la realització de l’obra tractada en el projecte “Projecte de variant de la carretera BP-4653 a 

Perafita i remodelació de la vialitat interior” (infraestructura completa, senyalització, barreres, 

etc.). Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, és susceptible d’ésser 

lliurada a l’ús general. 
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21. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 

El present projecte està format pels documents següents: 

Document núm. 1: Memòria i Annexos 

 Memòria 

 Annexos 

Annex 1. Raó de ser del projecte 

Annex 2. Cartografia i topografia 

Annex 3. Geologia i geotècnia 

Annex 4. Climatologia, hidrologia i drenatge 

Annex 5. Estudi d’alternatives 

Annex 6. Traçat 

Annex 7. Senyalització 

Annex 8. Estudi de trànsit 

Annex 9. Ferms i paviments 

Annex 10. Moviments de terres 

Annex 11. Remodelació de la vialitat interior 

Annex 12. Procedència dels materials 

Annex 13. Pla d’obra 

Annex 14. Estudi d’organització i desenvolupament de les obres 

Annex 15. Expropiacions 

Annex 16. Serveis afectats 

Annex 17. Obres de fàbrica 
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Annex 18. Estudi de seguretat i salut 

Annex 19. Estudi d’impacte ambiental 

Annex 20. Pla de control de qualitat 

Annex 21. Pressupost per al coneixement de l’Administració 

Annex 22. Reportatge fotogràfic 

Document núm. 2. Plànols 

Núm. 1. Índex i situació general 

Núm. 2. Topografia 

Núm. 3. Planta de conjunt 

Núm. 4. Distribució de fulls 

Núm. 5. Planta general 

Núm. 6. Perfils longitudinals 

Núm. 7. Seccions transversals 

Núm. 8. Seccions tipus i ferms 

Núm. 9. Planta de drenatge 

Núm. 10. Planta de Senyalització 

Núm. 11. Detalls de senyalització 

Núm. 12. Expropiacions 

Núm. 13. Obres de fàbrica 

Núm. 14. Detalls de drenatge 

Núm. 15. Mesures correctores 

Núm. 16.1. Remodelació de la vialitat interior_planta de conjunt 

Núm. 16.2. Remodelació de la vialitat interior_distribució de fulls 
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Núm. 16.3. Remodelació de la vialitat interior_planta general 

Núm. 16.4. Remodelació de la vialitat interior_detalls de pavimentació 

Núm. 16.5. Remodelació de la vialitat interior_secció tipus i ferms 

Núm. 16.6. Remodelació de la vialitat interior_mobilitat i sentits de circulació 

Núm. 16.7. Remodelació de la vialitat interior_xarxa d’enllumenat 

Núm. 16.8. Remodelació de la vialitat interior_clavegueram 

Document núm. 3. Plec de condicions 

Document núm. 4. Pressupost 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost d’execució material 

Pressupost d’execució per contracte 

 

22. CONCLUSIÓ 

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

la completa execució de les obres previstes al “Projecte de variant de la carretera BP-4653 a 

Perafita i remodelació de la vialitat interior”, es realitza l’entrega del present projecte. 

 

        L’autor del Projecte 

Barcelona, Octubre de 2012 

 

Maria Conill de Azpiazu 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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