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1. Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte és la definició d’una nova connexió viària entre les poblacions de 

Lloret de Mar i Tossa de Mar, a la comarca de La Selva. 

Es pretén millorar la congestió que es produeix al centre de la població de Lloret de Mar, 

sobretot els mesos d’estiu, i l’accidentalitat de l’actual carretera existent entre aquestes dos 

poblacions, GI-682. 

Aquesta nova carretera, compleix les condicions de traçat d’acord amb els paràmetres 

geomètrics que estableixi la vigent instrucció 3.1-IC per a una velocitat de projecte de 100 km/h. 

 

2. Situació actual 

La Selva Marítima és una subcomarca dins la comarca de la Selva, situada al sud de la Costa 

Brava. Inclou poblacions com Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. La Selva Marítima té una 

població de 180.000 habitants, però s’incrementa, sobretot els mesos d’estiu, amb 1,5 milions 

de turistes l’any. Aquest fet produeix congestió al centre de poblacions com Lloret de Mar i a la 

carretera GI-682, carretera que uneix les poblacions de Lloret de Mar i Tossa de Mar. A més a 

més, un estudi dut a terme per EuroRAP considera aquesta carretera conflictiva, sobretot per 

els vehicles de dues rodes.   

La carretera Gi-682 és de calçada única i conforma dos carrils, un per cada sentit de circulació. 

Es troba en una orografia ondulada-accidentada, on la carretera actual intenta adaptar-se a 

l’orografia del terreny, sense importar la velocitat de projecte ni la seguretat dels vehicles.  

Aquest fet genera molèsties per a la població, com per exemple, als nivells de soroll, 

contaminació i una forta inseguretat pels vianants. És l’única carretera que connecta les 

poblacions de Lloret de Mar i Tossa de Mar. 

Els ajuntaments i les associacions de la zona, com SOS Lloret, estan d’acord en que s’ha de trobar 

una solució a la congestió i l’accidentalitat que es produeix a la carretera GI-682. Tot i així, no 

s’han posat d’acord en quina és la millor solució per aquesta problemàtica. Durant anys, s’han 

proposat varies alternatives, com per exemple, allargar la C-32 fins a Tossa de Mar. Aquesta 

proposta va ser descartada per la Generalitat de Catalunya l’any 2001 ja que transcorreria pel 

massís de Les Cadiretes que forma part de la xarxa europea Natura 2000. 

Considerant la situació actual, resulta necessari elaborar un projecte constructiu de variant i 

millora de la carretera Gi-682 entre Lloret de Mar i Tossa de Mar.  

 

3. Condicionants 

En la nova connexió viària entre Lloret de Mar i Tossa de Mar s’han tingut en compte 

l’aplicació de la vigent “Instrucció de Traçat 3.1-IC”.  

 

 

 



MEMÒRIA 

Pàg. 7 

 

4. Estudi d’alternatives 

Totes les possibles alternatives de traçat que s’han contemplat en aquest annex, excepte 

l’alternativa 0, tenen com origen el punt quilomètric 1 + 360 de la carretera C-63. Està previst 

que en aquest punt finalitzi la carretera C-32. Actualment finalitza al municipi de Tordera. La 

Generalitat de Catalunya va confirmar el dia 6 d’abril del 2015 , que les obres de prolongació de 

la C-32 entre Tordera i el PK 1+360 de la C-63 (Lloret de Mar) s’iniciaran el setembre del mateix 

any.  

A l’apèndix 1, es recull els plànols de les diferents alternatives detallades e el present annex. 

4.1. Alternativa 0 

Aquesta opció consisteix en no realitzar cap treball a la carretera existent actualment.  

4.2. Alternativa 1 

La primera alternativa és la que transcorre més al nord entre totes les possibles. Té un recorregut 

aproximat de nova construcció de 7 quilòmetres, a més d’adaptar 2,4 quilòmetres la carretera 

Gi-681 a la normativa de traçat corresponent. Aquest traçat segueix l’antiga carretera de bosc 

entre Lloret de Mar i Tossa de Mar, passant pel coll de sa Palomera. Dóna continuïtat a la 

carretera C-32. 

Un dels inconvenients més destacats és el fet que no realitzaria la funció de variant de Lloret de 

Mar, població molt congestionada sobretot els mesos d’estiu. A més a més, no donaria servei a 

les urbanitzacions situades entre aquestes dues poblacions, com són les urbanitzacions de 

Canyelles, Santa Maria de Llorell i Serrabrava. Això faria que no s’eliminés la congestió al centre 

de la població i les problemàtiques associades.  

Un dels avantatges més importants d’aquesta alternativa és el fet de la no construcció de túnels 

al llarg del traçat, fet que ajudaria a reduir el cost total de l’obra. 

4.3. Alternativa 2 

L’alternativa 2 consisteix en realitzar millores en el traçat de les carreteres C-63, Gi-680 i Gi-682, 

per tal d’adaptar la carretera a la norma 3.1-IC. Aquesta alternativa, exceptuant l’alternativa 0, 

és la més econòmica. Com la primera alternativa descrita anteriorment, no es construiria cap 

túnel al llarg del seu recorregut, reduint molt el cost de l’obra. 

No obstant, aquesta opció no soluciona els problemes de congestió presents al municipi de 

Lloret de Mar, sobretot els mesos d’estiu. Els vehicles seguirien circulant pel centre del municipi. 

A més, en molts trams, per poder augmentar els radis de les corbes, i per tant, reduir 

l’accidentalitat, és necessari la construcció de túnels.  

4.4. Alternativa 3 

Aquesta última alternativa té com a objectiu solucionar els problemes exposats en les 

alternatives anteriors. En primer lloc cal dir que aquesta alternativa l’hem dividit en dos trams, 

A i B. A més, cada tram té les seves pròpies alternatives de traçat. La solució òptima serà la millor 

alternativa del tram A amb la millor alternativa del tram B.  
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L’objectiu general, que comparteixen totes les alternatives proposades en aquest apartat, és fer 

la funció de variant de Lloret de Mar, per tal de solucionar els problemes de cogestió d’aquest 

municipi, a més de donar servei a les urbanitzacions de Canyelles, Santa Maria de Llorell i 

Serrabrava. Aproximadament, 8 quilòmetres i 400 metres de nova construcció i 1 quilòmetre 

adaptant el traçat de la carretera existent entre Lloret de Mar i Tossa de Mar, Gi-682. 

El principal problema que presenten és la construcció d’un túnel amb una longitud aproximada 

de 1650 metres, segons alternativa. Això encariria el projecte, però solucionaria els problemes 

d’accidentalitat que té la carretera actual, GI-682. 

 

Tram A 

Aquest tram està dividit en 3 alternatives. Totes elles donen continuïtat a la C-32 i enllaç amb la 

carretera C-63, sortida nord de Lloret de Mar. Actualment, com ja s’ha explicat a l’annex raó de 

ser del projecte, la C-32 finalitza a Tordera. Els treballs d’allargament d’aquesta fins on s’ha 

previst l’inici de la carretera objecte d’aquest projecte s’iniciarà la propera tardor, segons va 

anunciar el conseller del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

el mes d’abril del 2015.  

Les tres alternatives passen al costat del dipòsit controlat de Lloret de Mar. Aquest dipòsit 

suposa un fort impacte ambiental per la zona. Per tant, seria bo aprofitar i traçar la carretera a 

prop d’aquest i així poder corregir l’impacte que genera. 

4.4.1. Alternativa A1  

Aquesta alternativa es traça pel nord del dipòsit controlat de Lloret de Mar, per desprès iniciar 

el túnel esmentat anteriorment. Aquest túnel finalitza a la font Sant Llorenç.  

4.4.2. Alternativa A2 

Aquesta alternativa es traça pel sud del dipòsit controlat de Lloret de Mar, per desprès iniciar el 

túnel esmentat anteriorment.  

4.4.3. Alternativa A3 

Aquesta alternativa es traça pel sud del dipòsit controlat de Lloret de Mar, per desprès iniciar 

un túnel de 3,3 kilòmetres que finalitzarà al Puig de l’Abella. És la opció més amb el recorregut 

més directa, però a la vegada, representa la alternativa més cara de les 3. Construir un túnel de 

3,3 quilòmetres considerem que no es necessari de realitzar per un volum de trànsit d’aquestes 

característiques.  

Tram B 

El traçat del tram B de l’alternativa 3 es traça entre la font de Sant Llorenç fins al centre de Tossa 

de Mar. La primera part d’aquest tram, es compartit per totes les alternatives. Primerament es 

realitzen una sèrie de túnels per tal de millorar el radi de les corbes de la carretera actual. 

D’aquesta manera milloraríem l’accidentalitat que actualment té la carretera GI-682. No hi ha 

solució possible per tal d’adaptar geomètricament el traçar de les corbes, de manera que 

s’adapti a la normativa vigent.  
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Aquest tram durant aproximadament 1 quilòmetre s’adapta a la carretera existent. Es millora el 

traçat en algun punt i el ferm de la carretera existent. S’augmenta l’amplada de la carretera 

existent.  

La segona part d’aquest tram hi ha dos possibles solucions. A continuació es detallarà la cada 

una d’elles. 

 

4.4.4. Alternativa B1 

Aquesta alternativa realitza el traçat a través de túnels pel massís de Ses Alzines. Això comporta 

que el cost d’aquesta alternativa sigui més elevat.  

L’avantatge principal és que el final de la carretera hi trobem un aparcament d’autobusos que 

actualment ja està en funcionament. Aquest aparcament té espai per poder-se ampliar i seria 

una bona manera de gestionar el autocars en el municipi de Tossa de Mar. A més a més, el final 

d’aquesta alternativa es troba localitzat al centre de Tossa de Mar. 

4.4.5. Alternativa B2 

El problema principal d’aquesta alternativa és les fortes pendents. Aquestes fortes pendents, 

obliguen a reduir la velocitat de projecte i s’augmenten les mesures de seguretat de la via.  

No finalitza al centre de Tossa de Mar. 

 

5. Descripció de la solució adoptada 

La solució que s’ha considerat més favorable és l’alternativa 3 A2+B1. Aquest traçat pretén 

realitzar dos funcions principals. Reduir el nombre d’accidents en la carretera existent, GI-682, i 

els embussos al centre de Lloret de Mar, ja que realitza la funció de variant. Pràcticament en la 

seva totalitat, aquest traçat és de nova construcció. A més, dóna una bona connexió a les 

urbanitzacions de Canyelles i Serrabrava.  

La zona de la Selva marítima, no és una zona amb un terreny d’alta muntanya, però té fortes 

pendents que obliguen a realitzar bona part del traçat en túnel. Un dels túnels més llargs 

previstos en el traçat del present projecte és l’anomenat túnel del Morro Fred. Té una longitud 

de 1650 metres, per tal de salvar la muntanya del Morro Fred. Aquesta muntanya pertany a la 

Serra de Marina.  

Al llarg de tot el traçat trobem 1 km de carretera existent. Es tracta d’una carretera de calçada 

única de 9 metres d’amplada sobre un terreny amb una orografia ondulada. 

 

5.1. Topografia 

Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat plànols topogràfics procedents del Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

La descripció més ampliada i detallada de la cartografia utilitzada es recull a l’Annex 02 

Topografia.  
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5.2. Geologia 

La serralada litoral està formada per massissos aïllats, de poca alçada, i amb una litologia que, 

com veurem més endavant, és bàsicament granitoide i metamòrfica. Es tracta de l’aflorament 

de granitoides més important del país i representa el fragment d’un gran batòlit, l’extensió del 

qual encara es desconeix. El seu límit amb el mar constitueix una costa rocosa amb moltes cales 

i penya segats coneguda com Costa Brava, i que s’estén també cap a les contrades de més al 

nord.  

La zona d’estudi en concret està formada per terrenys granítics. Trobem Leucogranits, 

leucogranits biòtics, granits leucocràtics i granits biòtics. Principalment són granits biòtics, però 

si ens allunyem de la costa, en les primeres capes de terreny trobem leucogranits i leucogranits 

biòtics. En el massís de Morro Fred les primeres capes passen a ser granits leucocràtics. 

El massís del Morro Fred, és un conjunt muntanyós de granit. La seva alçada màxima és de 350 

m sobre el nivell del mar.  

Des de el punt de vista estratigràfic, la zona on es projecta el traçat de la carretera del present 

projecte, té de forma majoritària els materials del Paleozoic-Carbonifer superior – Permià. 

També es pot trobar petites zones amb material del Cenozoic. 

 

5.3. Traçat 

El traçat de la carretera es compon d’una adequada combinació de trams rectes, corbes circulars 

i corbes de transició (clotoides). 

L’eix de definició en planta és únic i continu al llarg de cadascun dels trams. 

Tram 1 

Aquest tram és de nova construcció, per tal de servir la població de Lloret de Mar d’una variant 

al pas de vehicles pel centre de la població en qüestió. S’inicia al nord de la població de Lloret 

de Mar, dins el seu terme municipal, partint de l’actual carretera C-63 en el PK 1+400. La 

carretera C-63 és una via preferent de dues calçades, amb un carril per cada sentit.  

Entre els PK 0+000 i 1+340, si ha previst realitzar el pont de Les Alegries de 295 metres de 

longitud. A continuació, (PK 1+340 a 2+120) trobem el dipòsit de Lloret de Mar. La carretera 

discorre paral·lela al dipòsit en una zona prevista de desmunts, ja que així s’aprofita l’existència 

d’aquest dipòsit per traçar la carretera i disminuir l’impacte ambiental a la zona.  

Després de creuar aquesta zona de desmunts al costat del dipòsit controlat de Lloret de Mar, es 

fa necessari la construcció d’un túnel de 1650 metres de longitud, per tal de salvar la muntanya 

del Morro Fred. Nom que pren aquest túnel. És un túnel amb una longitud important, que per 

tant, necessita el traçat d’una galeria d’evacuació. Aquesta galeria, s’ha previst traçar-la 

paral·lela al tronc principal del túnel. Cada 250 metres, trobarem accessos a la galeria 

d’evacuació.  
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Sortida Lloret de Mar Est 

Entre el tram 1 i tram 2 ( PK 4+040 a 4+720), s’hi ha previst una sortida per tal que el tram 1 

realitzi la funció de variant de Lloret de Mar. D’aquesta manera es reduiria el trànsit que circula 

pel centre d’aquesta població.  

Els moviments considerats en aquesta sortida són: 

 Lloret de Mar Nord →  Lloret de Mar Est 

 Lloret de Mar Est→  Lloret de Mar Nord 

 Lloret de Mar Est →  Tossa de Mar 

 Tossa de Mar →  Lloret de Mar Est 

El moviment Lloret de Mar Nord →  Lloret de Mar Est es realitzarà amb un ramal de sortida 

directe, ja que es considera que aquest serà el moviment on es concentrarà més volum de 

vehicles. El túnel Serrabrava s’hi ha previst construir-hi 3 carrils, ja que incorpora el carril de 

desacceleració de la sortida Lloret de Mar Est. D’aquesta manera, es redueix l’impacte ambiental 

de la zona, fent el carril per l’interior del túnel. Aquest carril s’inicia just a l’inici del túnel per 

raons de seguretat.  

També hi haurà un ramal semi directe, en el moviment Lloret de Mar Est →  Lloret de Mar Nord, 

pel fet de ser el recorregut invers al moviment descrit anteriorment. L’ocupació necessària per 

ubicar els ramals es mínima i ajustada.  

S’ha previst una rotonda pels moviments Lloret de Mar Est →  Tossa de Mar i Tossa de Mar →  

Lloret de Mar Est. 

Tots els ramals venen condicionats per la orografia de la zona i la presencia d’una carretera ja 

existent que connecta amb la urbanització de Serrabrava. 

Tram 2 

Aquest tram està situat entre la font de Sant Llorenç i la població de Tossa de Mar, entre els PK 

4+730 a 9+480.  

El traçat transcorre paral·lelament a la carretera Gi-682 entre els PK 5+600 a 7+700, aprofitant 

la carretera existent entre PK 6+900 a 7+700. S’adapta els paràmetres de la carretera existent 

als paràmetres i característiques de disseny del projecte de la nova connexió. Això permet 

augmentar la seguretat de la carretera i la velocitat de projecte. S’ampliaran les calçades i vorals 

per tal de complir les condiciones de disseny. S’adaptarà la esplanada i ferm als paràmetres de 

la nova carretera. 

 

5.4. Moviment de terres 

A l’Annex Moviment de Terres, es detalla l’estudi del moviment de terres que es produeix al llarg 

de tota l’obra. Aquests volums han sigut extrets dels càlculs realitzats amb l’ajuda del programa 

informàtic civil 3D. 
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S’observa que l’obra té sobrant de terres, ja que hi ha molts quilòmetres de túnel. No és 

necessari l’aportació de terres per la formació de terraplens. A més, al ser un material de qualitat 

el que es troba al llarg de tot el traçat, s’utilitza per executar l’esplanada. 

Per l’elecció de les pendents dels talussos de terraplens i desmunts s’ha basat tant en 

l’observació de l’estat dels talussos ja existents a la carretera actual, com el fet que el terreny 

està compost de roca granítica. 

D’acord amb l’Annex de Geologia, es faran servir a l’obra de manera general terraplens amb una 

pendent de 3H/2V i talussos en desmunt de 1H/1V. 

 

5.5. Ferms i paviments 

A través de l’estudi de trànsit que s’ha realitzat a l’Annex de Ferms i Paviments, es determina la 

categoria del trànsit que es preveu l’any d’entrada en servei de la carretera. S’ha considerat el 

2016 com l’any d’entrada en servei de la nova connexió viària. 

La categoria de trànsit resultant és T3, en concret, pertany a la subcategoria T31. Tot i així, al 

tractar-se d’una carretera amb pendents superiors al 5% en trams de més de 500 metres, 

adoptarem una categoria del trànsit de T2. 

Per tant, el ferm es recolzarà sobre una capa millorada E2 en aquells trams on trobem sòls 

tolerables i una capa E3 en aquells sòls de Roca. A continuació es detalla la secció que s’adopta 

en cada cas. 

5.5.1. Trams sòl tolerable 

S’adopta la secció de ferm número 221 del catàleg de seccions de ferm (corresponent a tràfic 

T2, esplanada E2 i ferm flexible), amb la següent composició: 

- Capa de trànsit: Capa de trànsit: 4 cm de mescla bituminosa en calent tipus PA-12 

granítica. 

- Reg d’adherència. 

- Capa intermitja: 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20 calcaria. 

- Reg d’adherència. 

- Capa de base: 15 cm de mescla bituminosa en calent tipus G20 calcària. 

- Reg d’emprimació. 

- Subbase granular: 25 cm de tot-ú-artificial. 

5.5.2. Trams Roca 

S’adopta la secció de ferm número 231 del catàleg de seccions de ferm (corresponent a tràfic 

T2, esplanada E3 i ferm flexible), amb la següent composició: 

- Capa de trànsit: Capa de trànsit: 4 cm de mescla bituminosa en calent tipus PA-12 

granítica. 

- Reg d’adherència. 
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- Capa intermitja: 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20 calcaria. 

- Reg d’adherència. 

- Capa de base: 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus G20 calcària. 

- Reg d’emprimació. 

- Subbase granular: 25 cm de tot-ú-artificial. 

 

5.6. Estructures 

5.6.1. Ponts 

 

Pont Les Alegries 

El pont Les Alegries es troba entre el PK 0+700 a 0+995. Aquest pont s’ha projectat per tal de 

salvar una alçada  màxima del terreny de 17 metres. La llum central del pont es un 0,75 de la 

llum dels dos extrems. En aquest cas les llums del pont Les Alegries són les següents: 

49,2 + 65,6 + 65,6 + 65,6 + 49,2 

A continuació es detalla les dimensions de les piles, en sentit Lloret → Tossa 

- Primera pila: 14,2 metres 

- Segona pila: 17,7 metres 

- Tercera pila: 6,9 metres 

- Quarta pila: 5,2 metres 

Es proposa un pont mixt, llosa de formigó armat i calaix metàl·lic. Per dimensionar la llosa de 

formigó s’ha utilitzat la normativa Instrucción de Hormigón Estructural,EHE i el calaix metàl·lic 

la Instrucción de Acero Estructural,EAE. La secció transversal compta amb una calçada de 3,5 

metre, una calçada per sentit, dos vorals de 2 metres per sentit.   

Els plànols de la proposta de geometria d’aquest pont es troba detallat en el document núm. 2 

Plànols. 

  Pont del Llorell 

El pont del Llorell es troba entre el PK 6+240 a 6+530. Aquest pont s’ha projectat per tal de salvar 

una alçada  màxima del terreny de 16 metres. La llum central del pont es un 0,75 de la llum dels 

dos extrems. Aquest pont s’ha dividit en dos trams que es detallen a continuació: 

Tram 1 

Les llums d’aquest tram són les següents: 

29,4 + 39,2 + 29,4  

Les dimensions de les piles, en sentit Lloret → Tossa 

- Primera pila: 10,7 metres 



MEMÒRIA 

Pàg. 14 

 

- Segona pila: 6,5 metres 

 

Tram 2 

Les llums d’aquest tram són les següents: 

46,2 + 61,6 + 46,2 

Les dimensions de les piles, en sentit Lloret → Tossa 

- Primera pila: 15,9 metres 

- Segona pila: 10,9 metres 

Es proposa un pont mixt, llosa de formigó armat i calaix metàl·lic. Per dimensionar la llosa de 

formigó s’ha utilitzat la normativa Instrucción de Hormigón Estructural,EHE i el calaix metàl·lic 

la Instrucción de Acero Estructural,EAE. La secció transversal compta amb una calçada de 3,5 

metre, una calçada per sentit, dos vorals de 2 metres per sentit.   

Els plànols de la proposta de geometria d’aquest pont es troba detallat en el document núm. 2 

Plànols. 

 

5.6.2. Túnels 

Al llarg del traçat s’han previst 7 túnels que els descriuran de forma breu a continuació: 

Túnel Morro Fred 

El túnel Morro fred es troba entre el PK 2+120 a 3+770. Té una longitud de 1650 metres. Té dos 

carrils, un d’anada i l’altre de tornada, de 3,5 metres cada un. Els carrils estan separats per una 

mitjana d’un metre de longitud. A cada banda del túnel esta previst un voral d’1 metre i una 

vorera de 0,75 metres. El gàlib del túnel és de com a mínim 5 metres, suficient com per que 

circulin vehicles de grans dimensions. 

Aquest túnel es tracta del més llarg que trobem en tot el traçat. Per aquest motiu, s’ha construït 

una galeria d’emergència paral·lela al traçat principal del túnel. Cada 250 metres trobarem un 

accés a la galeria. A més, s’ha disposats zones per tal de que els vehicles en cas de averia puguin 

retenir-se sense dificultar la circulació. 

Túnel Serrabrava 

El túnel Serrabrava es troba entre el PK 4+040 a 4+353. Té una longitud de 313 metres. Té tres 

carrils, un en direcció Tossa- Lloret i dos en direcció Lloret-Tossa, de 3,5 metres cada un. El segon 

carril en direcció Tossa és el carril de desacceleració de la sortida de Lloret de Mar Est. D’aquesta 

manera, es redueix l’impacte ambiental de la zona, fent el carril per l’interior del túnel. Aquest 

carril s’inicia just a l’inici del túnel per raons de seguretat. 

 A cada banda del túnel esta previst un voral d’1 metre i una vorera de 0,75 metres. El gàlib del 

túnel és de com a mínim 5 metres, suficient com per que circulin vehicles de grans dimensions. 
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Túnel Sant Llorenç 

El túnel Sant Llorenç es troba entre el PK 4+887 a 5+560. Té una longitud de 673 metres. Té dos 

carrils, un d’anada i l’altre de tornada, de 3,5 metres cada un. Els carrils estan separats per una 

mitjana d’un metre de longitud. A cada banda del túnel esta previst un voral d’1 metre i una 

vorera de 0,75 metres. El gàlib del túnel és de com a mínim 5 metres, suficient com per que 

circulin vehicles de grans dimensions. 

Túnel Abella 

El túnel Abella es troba entre el PK 5+710 a 6+220. Té una longitud de 510 metres. Té dos carrils, 

un d’anada i l’altre de tornada, de 3,5 metres cada un. Els carrils estan separats per una mitjana 

d’un metre de longitud. A cada banda del túnel esta previst un voral d’1 metre i una vorera de 

0,75 metres. El gàlib del túnel és de com a mínim 5 metres, suficient com per que circulin vehicles 

de grans dimensions. 

Túnel el Xalet 

El túnel Xalet es troba entre el PK 7+780 a 8+100. Té una longitud de 320 metres. Té dos carrils, 

un d’anada i l’altre de tornada, de 3,5 metres cada un. Els carrils estan separats per una mitjana 

d’un metre de longitud. A cada banda del túnel esta previst un voral d’1 metre i una vorera de 

0,75 metres. El gàlib del túnel és de com a mínim 5 metres, suficient com per que circulin vehicles 

de grans dimensions. 

Túnel Ses Alzines 

El túnel Ses Alzines es troba entre el PK 8+240 a 8+420. Té una longitud de 180 metres. Té dos 

carrils, un d’anada i l’altre de tornada, de 3,5 metres cada un. Els carrils estan separats per una 

mitjana d’un metre de longitud. A cada banda del túnel esta previst un voral d’1 metre i una 

vorera de 0,75 metres. El gàlib del túnel és de com a mínim 5 metres, suficient com per que 

circulin vehicles de grans dimensions. 

Túnel Torre de Moros 

El túnel Morro fred es troba entre el PK 8+600 a 9+060. Té una longitud de 460 metres. Té dos 

carrils, un d’anada i l’altre de tornada, de 3,5 metres cada un. Els carrils estan separats per una 

mitjana d’un metre de longitud. A cada banda del túnel esta previst un voral d’1 metre i una 

vorera de 0,75 metres. El gàlib del túnel és de com a mínim 5 metres, suficient com per que 

circulin vehicles de grans dimensions. 

En l’Annex - Estructures es troba detallat un càlcul aproximat del pont del Llorell.  

 

5.7. Senyalització, abalisament i defenses 

La senyalització vertical s'ha projectat seguint la Instrucció 8.1.-I.C. del Ministerio de Fomento 

de maig del 1997.   

La senyalització horitzontal i de pintura vial s'ha definit d'acord amb els criteris establerts en la 

Norma 8.2.-I.C. "Marcas Viales", de març del 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

(març 1987).  
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Les mides de les diferents marques vials s’estableixen en funció de la velocitat màxima que es 

fixa en aquesta via, 100 km/h. 

 

5.8. Impacte ambiental 

L’objecte de l’Annex núm. 16: Impacte ambiental és el desenvolupar les mesures correctores del 

projecte  de ”Nova connexió viària entre Lloret de Mar i Tossa de Mar”. 

A més del marc legislatiu general és d’aplicació el Decret 130/1988, de 12 de Maig, de prevenció 

d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

5.8.1. Mesures Correctores 

En aquest annex es detallem les principals mesures correctores per tal d’evitar alguns dels 

impactes que pot provocar el projecte o reduir la seva magnitud fins a fer compatible l’obra amb 

el medi. Es proposen mesures correctores relacionades amb: 

 Qualitat de l’aire 

 Soroll 

 Hidrologia 

 Geologia 

 Vegetació  

 Fauna  

 Paisatge 

 Usos del sòl 

 Infraestructures i elements de l’entorn humà 

 Aspectes socioeconòmics 

 Risc d’incendi 

 

6. Seguretat i Salut  

D’acord amb el Reial Decret 555/1.986, del 21 de febrer, pel que s’implanta la obligatorietat de 

la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el treball en els projectes d’edificació i obres 

públiques, complementat i modificat pel RD 1627/1997 de 25 d’octubre.   

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix durant l'execució de les obres, les previsions respecte la 

prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les instal·lacions preceptives 

d'higiene i benestar dels treballadors. 

En l’annex de Seguretat i Salut en el Treball recull tota aquesta informació així com la seva 

valoració econòmica que ascendeix en aquest projecte a CENT VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-

SET AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS. (108.287,67 €). 
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7. Pla de Treballs 

S'inclou en l'annex corresponent el Pla d'Obra, on es veuen reflectits els terminis parcials per a 

la realització de les principals unitats d'obra.    

El termini previst per a la construcció de les obres és de 18 mesos. 

 

8. Justificació de Preus 

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

mà d’obra, maquinària i materials de mercat.   

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per a 

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. 

 

9. Pressupostos 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració de les obres, descompost en els 

pressupostos parcials de les parts fonamentals de l'obra són els següents: 

El Pressupost d'Execució per Contracte de les obres serà: 

Pressupost d'Execució Material                                                                                       36.497.479,82 €     

Despeses Generals (13%)                                                                                                    4.744.672,38 €            

Benefici Industrial (6%)                                                                                                        2.189.848,79 €             

 SUMA                                                                                                                                   43.432.000,99 €        

 I.V.A. (21 %)                                                                                                                          9.120.720,21 €            

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                                                52.552.721,20 €          

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  

El pressupost total per a Coneixement de l'Administració ve descompost en els següents 

capítols: 

Pressupost d'Execució per Contracte de les obres                                                      52.552.721,20 €          

Pressupost del Pla de Control de Qualitat                                                                           56.161,46  € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ                                      52.608.882,66 €    
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10. Revisió de preus 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglamento 

General de la Ley  de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E 26/10/2001) 

complementat per l’Ordre Circular 316/91 de 5 de febrer de 1991 i per tractar-se  d’un contracte 

d’obra en què el termini d’execució excedeix a dotze (12) mesos, s’inclou la fórmula polinòmica 

de revisió de preus. 

Per a determinar aquesta fórmula s’han calculat els tants per ú que representen cadascuna de 

les classes d’obra corresponents a explanació en general, obres de fàbrica en general, i ferms 

amb paviments bituminosos.    

D’aquesta determinació s’ha escollit la fórmula polinòmica número 15, (Obres metàl·liques. 

Ponts metàl·lics), que té la següent expressió:  

 

 

11. Classificació del contractista 

En referència a l'Article 26 del Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el 

Reglamento General de la Ley  de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E 

26/10/2001). 

 

12. Declaració d’obra completa 

Per tractar-se d’una obra completa és susceptible d’ésser donada a l’ús general i comprèn tots 

els elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el que demana l’article 124 del 

R.D.L. 2/2000 de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

13. Documents que formen el projecte 

 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

- Memòria 

- Annexos a la memòria 

Annex 1 RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

Annex 2 TOPOGRAFIA 

Annex 3 ANALISIS D’ALTERNATIVES 

Annex 4 TRAÇAT 

Annex 5 MOVIMENT DE TERRES 
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Annex 6 FERMS I PAVIMENTS 

Annex 7 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

Annex 8 GEOLOGIA 

Annex 9 ESTRUCTURES 

Annex 10 ESTUDI D’ORGANITZACIÓ OBRA 

Annex 11 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA 

Annex 12 ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

Annex 13 PLA DE TREBALLS 

Annex 14 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Annex 15 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Annex 16 ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL 

Annex 17 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

Annex 18 RECULL FOTOGRÀFIC 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

1 SITUACIÓ GENERAL 

2 TRAÇAT 

2A PLANTA GENERAL 

2B PERFIL LONGITUDINAL 

2C PREFIL TRANSVERSAL 

3 SECCIÓ TIPUS 

3A CARRETERA 

3B FERM 

4 ESTRUCTURES 

4A PONT LES ALEGRIES 

4B PONT DEL LLORELL 

5 TÚNELS 

 5A DEFINICIÓ GOMÈTRICA 

5B DEFINICIÓ FUNCIONAL 

5C TÚNEL SORTIDA EST LLORET DE MAR 

6 SORTIDA LLORET DE MAR EST 
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6A SITUACIÓ GENERAL 

6B SECCIÓ CALAIX  

6C ITINERARIS 

7 DRENATGE 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

 

14. Conclusions 

Amb tot l’exposat en aquesta Memòria i en els documents esmentats a l’apartat anterior, resten 

completament definides les obres contingudes en aquest projecte i es justifica la solució 

adoptada, raó per la que es remet a la consideració de la superioritat per a la seva aprovació, si 

s’escau.  

 

 

 

 

Barcelona, Juny de 2015 

 

 

Autor del projecte 

Albert Ramon Lemus 

 


