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1. CONTEXT DEL PROJECTE 

1.1. OBJECTIUS 

El principal objectiu d’aquest projecte és definir una via ciclista que sigui capaç de potenciar i 

donar un bon servei des del punt de vista lúdic i esportiu. La zona d’estudi on es detecta una 

important demanda és la part alta de la vall del Riu Ter. D’aquest eix tan llarg es tria un tram 

específic on dissenyar, fent un anàlisi d’alternatives, una solució per al projecte bàsic complet 

d’una via ciclista en entorn muntanyós. El segment d’esportistes a qui va focalitzat l’estudi 

són els usuaris de bicicletes mountain bike o BTT i per tant la via ciclista serà del tipus pista-

bici, segons el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya. 

Un dels objectius és comprovar l’estalvi que pot suposar fer aquest projecte de pista-bici i no 

el tram de via verda ja projectada per la mateixa vall, amb un valor de més d’un milió i mig 

d’euros. 

Com a objectiu global es vol promoure i ser pioner en la creació d’una xarxa de pistes-bici 

homogeneïtzades de manera que es puguin vendre turísticament més enllà de la comarca 

aportant un  benefici  socioeconòmic i lúdic-esportiu addicional a partir d’aquest esport tan 

beneficiós per a la salut. 

 

Concretament, la possibilitat que els usuaris de les BTT, sobretot els més joves, puguin 

desplaçar-se en bicicleta afecta positivament a la seva autonomia i el seu desenvolupament 

personal i social. A més, incloure una activitat física regular millora notablement la seva salut i 

aquest hàbit acostuma a mantenir-se quan s’arriba a l’edat adulta. 

 

1.2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

A continuació veurem els antecedents relatius als estudis i projectes de vies ciclistes properes 

al corredor del riu Ter, també anomenat ruta del Ter.  

Els resumirem a la següent taula. Consultar “Annex núm. 01. Antecedents Administratius” per 

a més detalls.  
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Figura 1. Taula resum dels antecedents administratius. 

 

Figura 2. Principals poblacions per on es situen els estudis i projectes que es citen als antecedents 

administratius. FONT: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Any Entitat Nom del Projecte Estatus a data Abril'14

Pla de Foment Turístic (2005-07) Presentat

Ciclabilitat del curs del riu Ter Redactat

2006 Taller Enginyeria Ambiental
Estudi Informatiu (EI) i  Estudi d'Impacte Ambiental 

(EIA). Via ciclista Ter (Vic-Camprodon)
Redactat
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Proposta via verda: Sant Joan de les Abadesses - 

Setcases
Proposta presentada

Direcció Gral. De Carreteres 

encarrega a GISA

EI i  EIA: Via ciclista Ter (Sant Joan de les Abadesses-

Vilallonga de Ter)
Encarregat a GISA

"Ordre d'estudi"
Redacció EI: Via ciclista Ter (Sant Joan de les 

Abadesses-Vilallonga de Ter)
Redacció

2012 "Ordre d'estudi" Redacció

2013 Adjudicat
6 mesos per a 

Redacció

"ABM serveis d'enginyeria" 

(adjudicatària redacció)
Redactant-se

Gerència Projectes Obra 

Civil (Generalitat de Cat.)

Pendent de decidir el 

traçat

Redacció Projecte constructiu: Via ciclista Ter (Sant 

Joan de les Abadesses-Llanars)

Consorci Alba-Ter2005

2010

Definició traçat: Via ciclista Ter (Sant Joan de les 

Abadesses-Llanars)
2014
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2. OBJECTE I ÀMBIT DEL PROJECTE 

2.1. OBJECTE 

L’objecte  del  present  document  és la definició de totes les tasques necessàries per 

dissenyar la nova pista-bici amb els arranjaments necessaris, previ anàlisi d’alternatives. Al 

definir-la es creen unes seccions per a trams determinats i es dota la pista-bici dels drenatges 

i obres complementàries necessàries.  

És objecte del present projecte bàsic, tots els estudis i indicacions necessàries en l’àmbit de la 

seguretat i salut. També és objecte del present projecte la medició dels materials a emprar i a 

partir dels preus de referència, calcular la valoració econòmica de tot el projecte bàsic de 

pista-bici. Per últim, per a poder prendre decisions en política d’infraestructures es vol definir 

l’estalvi que suposa aquest projecte de pista-bici davant el tram de via verda corresponent. 

Les obres del mateix tram, segons l’Estudi Informatiu, actualment tenen un valor de 

1.709.912,74€, sense tenir en compte les partides alçades, ni les despeses generals, ni el 

benefici industrial ni l’IVA. 

 

2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

L’estudi es situa a la comarca catalana del Ripollès i afecta els termes municipals de Sant Joan 

de les Abadesses i de Sant Pau de Segúries. El primer d’aquests compta amb uns 3.500 

habitants (dades IDESCAT, 2010) i 50 Km2 de superfície. L’altitud mitjana del nucli és de 775m. 

 

Figura 3. Panoràmica del Ter al seu pas pel nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.  

FONT: elaboració pròpia (EP)  
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Figura 4. Vista de la part peatonal del pont, Sant Joan de les Abadesses. FONT: EP 

 

Figura 5. Monestir de Sant Joan de les Abadesses. FONT: EP 

 

A 7,0 Km de Sant Joan, s’arriba a Sant Pau de Segúries. Amb dades de 2010, hi vivien 

empadronats uns 700 habitants en quasi 10 Km2 i amb el nucli a una altitud mitjana de 865m. 
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Figura 6. Vista general de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. 

A continuació s’explica com s’ha gestionat i confeccionat el traçat final de la pista-bici englobat 

als dos termes municipals i en sentit de St. Joan (inici) a St. Pau (final). 

Per fer un plantejament clar del procés de decisió es divideix l’estudi d’alternatives en dos 

parts, el tram 1 i el tram 2. 

Per a definir la traça del tram 1  s’han estudiat dues solucions: la 1A i la 1B. L’inici del tram és la 

Plaça de l’Estació -al nord del nucli de Sant Joan de les Abadesses- i el final és el pont del 

Reixac. Ambdós són punts inicials i finals tan per 1A com per 1B. 

El tram 2 té com a inici el pont del Reixac. El punt final del tram 2 és la Plaça de la Generalitat -

al centre del nucli de Sant Pau de Segúries- ja que existeixen aparcaments per a bicicletes i és 

el punt neuràlgic de bars, llocs on poder menjar i/o seure en bancs, etc. També en aquest cas 

s’analitzen dues solucions: la 2A i la 2B. Per tant en total es treballen quatre solucions: la 1A, la 

1B, la 2A i la 2B. 

La alternativa final escollida es composa per la solució escollida del tram 1 més la solució 

escollida del tram 2. 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI I ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

3.1. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT FINAL 

 

Figura 7. Traça final formada pels colors vermell i blau (tram 1 + tram 2). La pista-bici es situa al llarg 

de dos municipis del Ripollès: Sant Joan de les Abadesses (inici) i Sant pau de Segúries (final). 

A partir de l’estudi d’una sèrie de criteris, matrius, pesos i ponderacions, que es detallaran als 

següents punts de la memòria, s’escull que el traçat final sigui el format per la solució 1A i la 

solució 2B. 

Veurem a continuació una aproximació més detallada de la solució 1A, és a dir del Tram 1 

opció A. 
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Figura 8. Detall de la solució 1A representada en color vermell sobre diferents plànols topogràfics que 

conformen el Tram 1. 

En aquesta solució 1A, en vermell, es comprova  i es reafirma la voluntat d’aprofitar al màxim 

els camins i senders existents.  

S’inicia la pista-bici a la Plaça de l’Estació de Sant Joan de les Abadesses, on finalitza la ruta del 

Ferro (via verda).  

Per començar, seguim en direcció el Molí de Malatosca per camí existent, compartit amb 

vehicles veïnals, fins arribar al Camí del Coll. Es segueix en pendent descendent fins al Camí de 

Janpere el Nou fins a la granja anomenada “La Batlla”. 

Es segueix pel sender el qual necessita millores i arranjaments per al pas de ciclistes. A 

continuació es mostra la proposta de secció tipus feta en aquest projecte bàsic, molt més 

detallada al DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS. 
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Figura 9. Detall de la secció tipus del mur de contenció i fotografia del desmunt real. 

FONT: Elaboració pròpia 

 

 Seguidament s’arriba al Torrent de Muig on es necessita també un estudi hidràulic. S’ha 

projectat un gual sense ressalt de manera que tingui el mínim impacte en el curs de l’aigua del 

torrent i deixi passar els sediments –molt important biològicament-. 

Aquest gual és projecta de formigó en massa HM-15 a nivell de la llera natural del torrent. 

S’aconsegueix així una bona regularització amb mínima rugositat per a que no hi hagi prou 

fregament per a que s’hi quedin els sediments. Per a més detalls veure l’Annex núm. 04. 

Hidrologia i hidràulica. 

Poc després es comença l’ascens fins als Plans de Llastanosa on hom gaudeix d’unes boniques 

vistes del paisatge de ribera del Ter – Figura 7 de l’Annex núm. 10. Reportatge fotogràfic-. Si es 

segueixen els senders existents s’arriba al Camí de Muig que porta al ciclista al punt final de la 

solució 1A: la intersecció de camins al marge dret del Ter, sobre el Pont del Reixac que travessa 

el Ter.  
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Per al tram 2 la solució escollida ha sigut la B, és a dir, la solució 2B. 

 

Figura 10. Detall de la solució 2B representada en color blau sobre diferents plànols topogràfics. 

Prenent com a inici el pont del Reixac, el ciclista es dirigeix cap al camí existent que circula 

paral·lel al Ter fins  “El Grau” i segueix el camí a l’Est, passant “El Marquès”,  fins arribar al 

“Pont de Perella” que travessa el Ter. 

A partir d’aquest punt s’ha intentat i aconseguit no tornar a creuar el Riu Ter, mantenir-se al 

marge esquerre i aprofitar al màxim els senders existents tot vigilant trams on sigui molt 

limitat l’ús de la bicicleta. La secció tipus utilitzada per adaptar nous terrenys plans és la 

següent – detalls al DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS: 

 

Figura 11. Secció tipus en adaptacions de terrenys planers.  
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Tot seguit, la traça s’endinsa pel sender existent al bosc en un primer tram de pendent 

pronunciat. Es travessen tres torrents i és necessari fer els càlculs hidràulics dels tres després 

d’estudiar la hidrologia de cada conca. També existeix un barranc* amb força perillositat on la 

solució adoptada ha sigut aquesta (detalls i correcta escala al DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS): 

 

Figura 12. Secció tipus d’un mur d’escullera per evitar la perillositat de barrancs. *Veure barranc a la 

Figura 10 de l’Annex núm. 10. Reportatge fotogràfic. 

Finalment, després de travessar el Bac del Callís, es projecta un nou camí de pendent lateral* 

per arribar a través de camins existents al punt final del traçat escollit a Sant Pau de Segúries. 

 

Figura 13. Secció tipus per adaptacions a terrenys amb pendent lateral* pronunciat. 
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3.2. CRITERIS PER A L’ELECCIÓ DEL TRAÇAT FINAL 

En el moment d’avaluar les diferents solucions s’estableix una matriu en la qual els factors 

considerats son:  

- L’afectació previsible sobre l’entorn natural. 

- El nombre de rampes i longitud de les mateixes.  

- La valoració econòmica. 

Un cop establerts els factors d’aquesta la matriu, se li han assignat diferents pesos que 

contemplen la importància relativa d’uns davant els altres. 

Lògicament, l’ideal seria establir un “consens social” sobre aquests criteris i pesos que portés a 

l’adopció de la traça més acceptada. Se'ls ha atribuït una puntuació en una escala de 0 a 10 

que permet obtenir les diferents puntuacions i discernir quina és la més adequada per 

l’escenari socioeconòmic i mediambiental (PEIN = Pla d’Espais d’Interès Natural). El resultat ha 

sigut el següent***: 

 

Figura 14. Matriu de puntuacions d’on s’extreuen les conclusions de l’estudi d’alternatives i s’escull la 

Traça Final.  

***Apuntar que s’han estudiat pesos i pesos auxiliars per a cadascun dels factors que 

intervenen a la matriu com es detalla a l’Annex Núm. 06. Anàlisi d’Alternatives. 

  

MATRIU MULTICRITERI PONDERADA PER PESOS

PEIN Pendents Econòmic PUNTUACIÓ

Solució 1A 10 8,1 10 9,54 escollida per al Tram 1

Solució 1B 5,3 10 1,1 3,77

Solució 2A 7,9 10,0 2,2 4,72

Solució 2B 10 7,8 10 9,46 escollida per al Tram 2

TRAÇA FINAL formada per sol. 1A + sol. 2B
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3.3. PUNTS CLAU DE L’ESTUDI PREVI 

3.3.1. L’AFECTACIÓ PREVISIBLE SOBRE L’ENTORN NATURAL. 

 S’han mesurat els metres que transcorren per cada un dels tres principals tipus de zones 

d’interès natural (PEIN i Xarxa Natura 2000 és el més vulnerable). 

Vegem primer la comparativa en el primer Tram. 

 

 

Figura 15. Comparativa del recorregut de la solució 1A i 1B per espais naturals. La taula descriu els  

metres de traça travessats per tipus de sòl i el gràfic mostra el % de recorregut respecte la longitud 

total de la solució (Tram 1). 

  

1A 1B

PEIN i Xarxa Natura 2000 (m) 498                            

Sòl de Protecció Especial (m)

Sòl de Protecció Preventiva (m) 3.658                         2.618                         

Total (m) 3.658                         3.116                         

Solucions del TRAM 1
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Per a les solucions del segon tram la feina ha sigut molt més elaborada. Aquest són els 

resultats: 

 

 

Figura 16 . Comparativa del recorregut de la solució 2A i 2B per espais naturals. La taula explicita els  

metres de traça travessats per tipus de sòl i el gràfic indica el % de recorregut respecte la longitud 

total de la solució (Tram 2). 

A continuació s’explica com s’ha pensat la ponderació de l’afectació previsible sobre l’entorn 

natural (PEIN –Pla d’Espais d’Interès Natural- i Xarxa Natura 2000): Atès que una de les 

condicions és minimitzar l’impacte de les obres de la nova traça final, es pondera en un 10%.* 

*S’aplica un pes auxiliar en aquest factor del 10% a l’afectació sobre sòl de protecció preventiva, del 25% 

sobre sòl de Protecció Especial i del 65% sobre sòl PEIN i Xarxa Natura 2000, que és el que més penalitza.  

En aquesta comparativa dels Espais Naturals es calcula que la solució 1A obté una puntuació 

de 10 punts i la 1B de 5,3 punts.  

També comprovem que la solució 2A obté una puntuació de 7,9 davant del 10 de l’opció 2B. 

 

2A 2B

PEIN i Xarxa Natura 2000 (m) 2.757                         1.446                         

Sòl de Protecció Especial (m) 2.568                         3.881                         

Sòl de Protecció Preventiva (m) 381                            381                            

Total (m) 5.706                         5.708                         

Solucions del TRAM 2

2A 2B

48%
25%

45%
68%

7% 7%

Sòl de Protecció Preventiva

Sòl de Protecció Especial

PEIN i Xarxa Natura 2000



MEMÒRIA 

_____________________________________________________________________________ 
PROJECTE BÀSIC DE PISTA-BICI PER ENTORN MUNTANYÓS. TRAM SANT JOAN DE LES ABADESSES - SANT PAU DE 
SEGÚRIES (RIPOLLÈS) 

 PÀGINA 16 

3.3.2. EL NOMBRE DE RAMPES I LONGITUD DE LES MATEIXES.  

És a dir, l’anàlisi dels pendents de cadascuna de les solucions. 

 

Figura 17. Comparativa dels perfils longitudinals de les dues solucions del Tram 1. Existeixen certes 

imprecisions de la escala 1:5000, però en general s’observa que la 1B es més planera i menys 

dificultosa en el terreny dels pendents –veure Annex 06. per a més detalls-.  

 

Figura 18. Extracte del perfil longitudinal de les dues solucions del Tram 2. S’observa que la 2A es més 

planera i menys dificultosa en el terreny dels pendents.  

Es poden comprovar tots els càlculs i taules que van darrere dels anàlisis que aquí resumim a 

l’Annex Núm. 06. Anàlisi d’Alternatives.  

La ponderació de l’anàlisi dels pendents es del 15%* ja que és una pista-bici en entorn 

muntanyós i no una via verda on les restriccions són majors com indica el Manual de disseny 

de vies ciclistes de Catalunya. 

*S’aplica un pes auxiliar en aquest factor i s’ha ponderat aquest pes auxiliar per a tenir com a 10 el valor 

que menys penalitza a l’anàlisi dels pendents: 
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- 5% al total de rampes menors o igual al 3% 

- 15% de rampes de més de 3% fina a 5% 

- 30% per a rampes majors de 5% fins al 8% 

- 50% per a rampes de més del 8% 

 

Amb aquesta comparativa i amb els pesos que s’han detallat obtenim que la solució 1A obté 

una puntuació de 8,1 i la 1B un 10. 

Del Tram 2 la solució 2A obté una puntuació de 10 punts i la 2B arriba als 7,8 punts. 
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3.3.3. LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ ECONÒMICA  

Es presenta en una matriu  on extreure ràpidament la inversió necessària per a cada solució. 

També es mostra una segona matriu amb el % d’inversió del total que representa per a cada 

una de les solucions. 

El factor econòmic es pondera en un 75% del total degut a la importància de les polítiques 

d’inversions en infraestructures d’àmbit local. Aquestes mantenen la línia d’eficiència i de 

màxima reducció de costos a l’obra pública. 

 

Figura 19. Matriu comparativa on s’observa la inversió necessària per a cada solució.  

Podem destacar que el nombre de passarel·les (€/m) perjudica molt al resultat global. 

 

Figura 20. Matriu amb el % d’inversió que representa del total d’inversió per a cada una de les 

solucions (en columnes). 

SOLUCIÓ 1A SOLUCIÓ 1B SOLUCIÓ 2A SOLUCIÓ 2B

11.094 €      15.392 €      29.266 €      25.775 €      

PENDENT 13.126 €      

PLA 66.736 €      26.932 €      

5.048 €        2.797 €        

10.800 €      

180.000 €   324.000 €   

7.406 €        10.562 €      20.416 €      17.798 €      

23.548 €     205.954 €   440.418 €   97.228 €     TOTAL

INVERSIÓ
TRAM 1 TRAM 2

ADAPTACIÓ TERRENY

MUR D'ESCULLERA

PAS INFERIOR

SENYALITZACIÓ

PASSAREL·LA

DRENATGE

SOLUCIÓ 1A SOLUCIÓ 1B SOLUCIÓ 2A SOLUCIÓ 2B

47% 7% 7% 27%

PENDENT 14%

PLA 15% 28%

21% 3%

11%

87% 74%

31% 5% 5% 18%

100% 100% 100% 100%

TRAM 1 TRAM 2

SENYALITZACIÓ

ADAPTACIÓ TERRENY

MUR D'ESCULLERA

PAS INFERIOR

PASSAREL·LA

TOTAL

DRENATGE

% INVERSIÓ
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3.4. PLANEJAMENT 

Tres dels objectius ambientals prioritaris per a potenciar la mobilitat sostenible i integrada 

amb els usos del sòl es troben argumentats al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

de 2010 de St. Joan de les Abadesses. 

1. Proposta de mesures estratègiques per a reduir la circulació rodada pel nucli urbà. 

2. Potenciació del desplaçament a peu i amb bicicleta. 

3. Revitalització de camins, senders i vies verdes. 

 

Primerament dir que es reserven terrenys per a l’eix pirinenc ja plantejat fa més de vint anys 

(al Pla General de 1987). La nova variant de la N-260 seria la principal modificació en el camp 

de la mobilitat del municipi. Ressaltar que el tram entre Ripoll i Sant Joan (dades de 2004) 

suporta una Intensitat Mitjana Diària (IMD) de 8.458 vehicles el dia.  

El projecte de la variant és competència del Ministeri de Foment que ja ha fet estudis de traçat 

(dades de abril de 2013) i argumenten que és necessari plantejar la variant principalment per 

allunyar el trànsit de vehicles pesants -representa un 7,9%-.  

Per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística de Sant Pau de Segúries del 7 de desembre de 

2007 en relació a l’àmbit de la bicicleta i la mobilitat explica que cal plantejar dues mesures, 

que es defineixen com “fonamentals”.  

- Es vol pacificar el nucli de Sant Pau del trànsit per a millorar els desplaçaments a peu i 

en bicicleta. 

- La compatibilització de la xarxa de vianants i de camins amb la bicicleta. Per a 

desenvolupar aquest repte el POUM anomena els projectes que es defineixen al  

Annex núm. 01. Antecedents administratius. Es tracta de les rutes ciclistes del Consorci 

Alba-Ter, que permetrien donar continuïtat a aquests recorreguts més enllà del 

municipi. 

3.5. ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC 

Ens trobem a la unitat geològica dels Pirineus, més concretament a la del Pirineu Oriental. Es 

caracteritza per un conjunt d’encavalcaments format per l’apilament d’unitats estructurals. 
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Respecte a la Geologia, al Tram 1 trobem dipòsits al·luvials (Quaternari) que comprenen la 

plana d’inundació. Són força homogenis, amb sorres i graves. A Sant Joan de les Abadesses 

arriben a una amplada de 150m. A les terrasses mitjanes hi ha més blocs a cotes majors amb 

còdols de sorres i graves més heterogenis i molt poc arrodonits com era d’esperar. 

Per últim, podem trobar en determinades zones margues blaves, nivells de gresos (Turbidita), 

guixos i alguns conglomerats. 

És a dir, en general la geologia de l’àmbit del projecte es pot caracteritzar com un substrat 

rocós constituït per diferents litologies sobre el qual reposen els sòls de les formacions 

superficials d’edat quaternària. 

L’àmbit de Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Seguries comporta una geomorfologia 

variada i caracteritzada per un descens lent de les altures i una geomorfologia de relleus 

monoclinats i tabulars. 

La geotècnia de l’àmbit, més detallada a l’Annex núm. 03 , es compon de vàries unitats: 

Una primera de sòl vegetal d’uns 30cm, un dipòsit de al·luvial o col·luvial, un dipòsit al·luvial de 

terrasses i finalment un substrat rocós (margues i margo calcàries). 

El grau de escavabilitat o ripabilitat serà diferent en funció de les característiques litològiques i 

estructurals.  

Serà suficient una excavadora per les terres vegetals; en el cas de la segona i la tercera la 

maquinària convencional –excavadora i pala- seran útils per als dipòsits quaternaris. Per últim 

per a les margues i margo calcàries en desmunts també es podrà utilitzar la maquinària 

convencional com la pala i en certs casos el martell hidràulic. 

3.6. HIDROLOGÍA I HIDRÀULICA 

3.6.1. CLIMATOLOGIA 

Respecte a la climatologia, al ser un clima propi dels Pirineus, la mitjana anual es de 10ºC amb 

una oscil·lació tèrmica de 16ºC de mitjana. En aquestes dues poblacions d’estudi els hiverns 

són freds i els estius suaus on poques vegades es superen els 20ºC al llarg de l’any. Si es parla 

de precipitacions, la mitjana anual a l’estació meteorològica més propera és de 936mm.  
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Figura 21. Evolució de les precipitacions mitjanes mensuals al llarg d’un any. 

3.6.2. HIDROLOGIA 

Per la vessant hidrològica, s’ha dut a terme un estudi de conques dels torrents i rius que 

afecten la traça final on, al tractar-se d’una via assimilable a un camí rural d’ample inferior a 

quatre metres, s'utilitza per al càlcul un període de retorn de 100 anys. 

El resultat dels càlculs, tots ben definits a l’Annex 04, són els següents: 

 

Figura 22. Característiques de les conques que necessiten un estudi complert. 

 

Figura 23. Resultat dels cabals (m
3
/s) per a cada conca. 
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vessant
Àrea (Km2) Longitud (Km)

Cota 

màxima (m)

Cota 

mínima (m)

Pendent 

(m/m)
Tc (h)

C-1 1,285 2,279 1055 795 0,11 0,85

C-2 0,206 0,764 1095 870 0,29 0,31

C-3 0,561 0,863 1135 880 0,30 0,34

C-4 0,170 0,925 1110 870 0,26 0,37

T=100 anys

Q (m3/s)

C-1 17,91

C-2 3,70

C-3 9,61

C-4 2,79

Conca 

vessant
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3.6.3. HIDRÀULICA: DRENATGE LONGITUDINAL 

A continuació es mostra la proposta de secció tipus feta en aquest projecte bàsic, molt més 

detallada al DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS. 

Es tracta d’obres hidràuliques de drenatge longitudinals: 

 

Figura 24. Cuneta i berma a les millores i als nous trams. 

 

 Figura 25. A les esculleres que es projecten hi treballa tot un sistema de drens i material filtrant 

(graves) per a alleugerir l’empenta de l’aigua a esquenes del mur de contenció. 
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Es considera també que en zones de poc pendent la plataforma tingui certa inclinació 

longitudinal que eviti els reguerons i l’estancament: 

< 0,5%  Estancament (basals) 

0,5% a 2%  No es preveuen reguerons 

> 2%  Reguerons 

3.6.4. HIDRÀULICA: DRENATGE TRANSVERSAL 

Per altra banda , per a obres de drenatge transversal entenem i considerem que les obres de 

fàbrica resultants dels cabals obtinguts són massa desproporcionades en dimensions, 

mediambientalment no sostenibles en col·locació i adequació a l’entorn –premisses molt 

importants com a condicionants-. 

Per tant, es proposa en aquest estudi: 

1. Deixar que el volum d’aigua de l’avinguda de 100 anys passi a nivell de llera del 

torrent –per sobre del camí-. 

2. No impedir en cap cas el curs de l’avinguda. 

3. Tallar el camí amb una clara senyalització ja que després d’una precipitació pot fer un 

dia assolellat, òptim per fer esport a l’aire lliure, però perillós a la muntanya perquè el 

torrent encara té un cabal potent i existeix perill de caigudes de desmunts. 

Es projecten amb aquesta intenció guals sense ressalt de manera que tinguin el mínim impacte 

en el curs de l’aigua del torrent i deixin passar els sediments –molt important biològicament-. 

1. La primera opció és el gual de formigó en massa HM-15 a nivell de la llera natural del 

torrent. S’aconsegueix una bona regularització  amb mínima rugositat per a que no hi 

hagi prou fregament per a que s’hi quedin els sediments. 



MEMÒRIA 

_____________________________________________________________________________ 
PROJECTE BÀSIC DE PISTA-BICI PER ENTORN MUNTANYÓS. TRAM SANT JOAN DE LES ABADESSES - SANT PAU DE 
SEGÚRIES (RIPOLLÈS) 

 PÀGINA 24 

 

Figura 26. Gual de formigó al riu Rea a Birmingham (Regne Unit). 

2. La segona opció és el gual de blocs de tipus escullera col·locada a nivell de la llera 

natural del torrent. S’aconsegueix una integració al medi òptima i una pertorbació 

mínima a la circulació de l’aigua per la llera natural.  

 

Figura 27. Gual de blocs de tipus escullera col·locada a Hamburg 
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Amb aquestes opcions s’ha escollit la millor alternativa per a cadascuna de les quatre conques: 

 

*és necessita manteniment regular  

Figura 28. Taula amb les obres de drenatge transversal de l’estudi 

Finalment per al creuament ineludible de torrents com és el cas del traçat final es pren com a 

solució la construcció d’una passarel·la que en aquest cas fa 15m de llum, més detallada al 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS. 

 

 

 

Figura 29. Alçat i secció de la passarel·la amb fotografia representativa. 

Conca 

vessant
Codi Torrent

Codi Obra 

de Drenatge
Longitud (m) Q(m3/s) Opció Gual

C-1 1A OD.1 6 17,9 formigó

C-2 2B.1 OD.2 3,5 3,7 escullera

C-3 2B.2 OD.3 5* 9,6 escullera*

C-4 2B.3 OD.4 3,5 2,8 formigó
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3.7. MOVIMENT DE TERRES 

La metodologia seguida per al càlcul ha sigut analitzar i classificar les terres segons les seccions 

tipus, la classe de terreny i propietats de les mateixes. És a dir, s’han classificat les terres en: 

 

Per a la utilitat o no de les terres s’ha consultat les dades geotècniques i s’estima que el 80% 

de l’excavació dels desmunts és útil i el 90% de l’excavació dels terraplens també ho és. 

A partir de les seccions tipus projectades en AutoCAD s’ha calculat el moviment de terres, 

detallat a l’Annex núm. 07. La part dreta dels càlculs juga amb les seccions projectades per 

reduir al màxim la inversió i compensar les terres: 

 

 Es vol evitar grans tones de càrregues i de transport a l’abocador.  

A mode de resum s’és necessita un total de:  

 

Figura 30. Taula amb el resum del moviment de terres en m
3
 totals. Per als amidaments auxiliars 

consultar l’Annex Núm. 07. Moviment de terres. 

3.8. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

Per a minimitzar l’impacte ambiental es segueixen tres criteris principals: 

1. Es segrega del trànsit de la carretera per qüestions de seguretat. 

2. Integració a l’entorn i adaptació a la topografia. 

DESMUNT 

MECANITZAT

DESMUNT 

SANEJAMENT 

DESMUNT       

NO ÚTIL

TERRAPLÈ 

MECANITZAT

TERRAPLÈ 

SANEJAMENT

TERRAPLÈ     

NO ÚTIL

PRÈSTEC MÀXIM
TERRAPLÈ DE 

PRÈSTEC

DESMUNT DE 

PRÈSTEC

DESMUNT DE 

L'OBRA

TERRAPLÈ DE 

L'OBRA

DESMUNT 

TOTAL

TERRAPLÈ 

TOTAL

Excavació 

mecanitzada (m3)

Prèstec màxim 

(m3)

Procedent de la 

pròpia obra (m3)

Tram 1 210 41 187

Tram 2 1506 -268 1066

TOTAL 1716 -227 1253

<0 73% útil
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3. Aprofitament  de les infraestructures i itineraris existents al territori (senders de gran  

recorregut, camins rurals i veïnals, carreteres fora de servei, ponts sobre el riu Ter, etc.) 

per tal de minimitzar l’impacte ambiental de les obres. 

La qualitat de l’aire no és cap preocupació ja que la zona és principalment agrícola i forestal 

sense grans infraestructures de comunicació que la pertorbin. 

Els ambients fònics poden ser rurals (30-35dB) -amb puntes majors esporàdiques de 

moviment de maquinària- i de les vies interurbanes (65-70dB mantinguts). 

L’espai d’interès Geològic més proper es troba a 4Km al Nord de St. Joan de les Abadesses. 

Hidrològicament, a l’estar encaixats a la conca alta del Ter on destaquen diversos afluents a 

les dues marges. Comentar també l’existència de recs de la xarxa de regadiu. Les afeccions 

més destacades poden ser la construcció de les passarel·les sobre la riba del Ter. 

La zona de l’estudi en termes geogràfics divideix per una banda els Pirineus i per l’altra els 

Prepirineus. Els dos comparteixen un clima alpí malgrat que aquesta vegetació ha estat 

transformada, sobretot al fons de la vall on es desenvolupa l’estudi, per la instauració de 

l’agricultura que ocupa la major part de la plana al·luvial del riu Ter. D’aquestes terres 

agrícoles predominen els cultius farratges i els cultius extensius d’espècies com el blat de 

moro. En aquest espai es troba la vegetació formada als marges dels camps composta per 

una gran diversitat d’espècies. Per a més informació sobre les espècies es pot consultar 

l’Annex Núm. 08. Impacte Ambiental.  

Els hàbitats on s’hi desenvolupa la fauna són els espais oberts format per pastures i cultius i 

els espais forestals. Aquests últims estan formats per boscos caducifolis amb alta proporció 

de pi roig. El riu Ter i els seus afluents conformen el principal ambient fluvial d’elevat interès. 

Una part de la zona d’estudi està inclosa a la Xarxa Natura 2000 de les “Riberes de l’Alt Ter”.  

Es poden produir, com a conseqüència d’aquest projecte bàsic, impactes ambientals de baixa 

magnitud. Aquests, són compatibles degut a que s’aprofiten camins rurals i senders com a 

criteri principal on el disseny de les millores és marcadament sostenible així com la 

compensació de terres. 
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4. PRESSUPOST ESTIMATIU 

Com a resultat dels Amidaments realitzats de cada una de les partides i dels preus unitaris que 

figuren al Quadre de preus I, i afegint a més les Partides alçades a justificar, s’obté el següent 

Pressupost Estimatiu.  

 

Cal destacar que en el present estudi la inversió de la pista-bici en la seva totalitat, exceptuant 

les partides alçades, és de 149.726,75€. Representa un gran estalvi si el comparem amb el 

projecte de via verda que reclama una inversió de 1.709.912,74€. El present estudi inverteix 

15.294€/Km i el de la via verda inverteix 239.009€/Km. La relació és de 1 a 15.  

D’aquesta manera, si el polític hagués de decidir entre els dos projectes, difícilment invertiria 

aquesta quantitat de diners, 15 vegades superiors a la proposta d’aquest estudi. El motiu són 

les actuals polítiques d’inversió en infraestructures d’àmbit local, les quals busquen la màxima 

eficiència i la reducció de costos.  

5. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE BÀSIC 

 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
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 Memòria 

 Annexes 

  Annex Núm. 01. Antecedents administratius 

  Annex Núm. 02. Planejament urbanístic 

  Annex Núm. 03. Estudi geològic i geotècnic 

  Annex Núm. 04. Hidrologia i hidràulica 

  Annex Núm. 05. Topografia i cartografia 

  Annex Núm. 06. Anàlisi d’alternatives 

  Annex Núm. 07. Moviment de terres 

  Annex Núm. 08. Impacte ambiental 

  Annex Núm. 09. Seguretat i Salut 

  Annex Núm. 10. Reportatge fotogràfic 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PRESSUPOST 

  Amidaments 

  Quadre de preus I 

  Pressupost 

  Resum del Pressupost 

  Últim full 

6. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la 

documentació del projecte, el document es considera suficient i justificat per al dipòsit i 

entrega al tribunal del procés de defensa del Projecte de Final de Carrera per a la seva 

aprovació. 

Barcelona, maig de 2014. 

L’autor del projecte, 

 

David González Domingo 
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