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1. INTRODUCCIÓ 

El present Projecte Final de Carrera té per objecte justificar la necessitat de la 
construcció de la variant de la carretera BP-2121 al terme municipal de Sant Martí 
Sarroca, a la comarca de l’Alt Penedès, província de Barcelona, realitzar un estudi 
d’alternatives i finalment s’ha desenvolupat l’alternativa escollida a nivell de projecte 
constructiu. 

2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

2.1 Descripció del municipi  

El municipi de Sant Martí Sarroca es troba situat a la vall del riu Foix, a la part 
centreoccidental de la comarca. El riu Foix fa de límit al sud-est amb els termes de Pacs 
del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, al nord-oest confronta amb el terme de 
Torrelles de Foix, al nord-est amb els termes de Font-rubí i Vilobí del Penedès, al sud 
amb Castellví de la Marca i al sud-oest amb la comarca del Baix Penedès, pel terme de 
Montmell. Segons dades de l’any 2010, el municipi té una població de 3161 habitants i 
una densitat de població de 89,6 hab/km2. La població es dissemina entre Sant Martí 
Sarroca, cap de municipi, i diversos veïnats, caseries, barris i masos. Pel nucli urbà 
passa la carretera BP-2121 que des de Vilafranca comunica amb Torrelles de Foix i 
Pontons, d’una banda, i la Llacuna per una altra.  

 
Figura  1 - Mapa topogràfic de l'àmbit del projecte i el seu entorn (Font: ICC) 
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Al sector occidental s’enlairen turons de dos-cents metres sobre el pla, formant els 
darrers contraforts de la serra del Montmell, on hi ha el puig de la Talaia (484 m), el 
puig de l’Artiga (434 m), el pujol del Samuntà (432m) i altres altures menors. La xarxa 
fluvial està formada pel riu de Foix, que travessa el terme de nord a sud i gran quantitat 
de barrancs i rieres, entre les quals la més important és la de Pontons, situada a la plana 
de la Bleda, a l’extrem sud-oriental del terme.  

La principal activitat de la població és el sector agrari, seguit per la construcció. 
L’activitat d’aquests dos sectors és superior a la indústria i serveis, que tenen una menor 
rellevància. L’agricultura de secà és el recurs econòmic més important, essent els cultius 
de vinya els predominants.  

Sant Martí Sarroca té com a principal dèficit la freqüència del transport públic, per la 
qual cosa l’ús del vehicle privat és elevat.  

Per un anàlisi més detallat es pot consultar l’Annex 01 - Raó de ser del Projecte.  

2.2 Necessitat de la variant 

Actualment, la carretera BP-2121 discorre per l’interior del municipi de Sant Martí 
Sarroca. Aquesta incursió, provoca molèsties, a la vegada que es fa impossible dotar a la 
carretera de les característiques geomètriques que permetin millorar les condicions de 
velocitat i seguretat de circulació. 

La construcció de la variant evitaria un gran nombre de desplaçaments per l’interior de 
la població, millorant així el confort dels seus habitants. Per una altra banda, en evitar 
aquest tram per l’interior del nucli urbà, es milloraria també els temps de recorregut dels 
itineraris que inclouen el tram objecte d’estudi, i un bon nombre d’encreuaments entre 
els diversos desplaçaments. Així doncs, per tal de dotar aquest tram d’un nivell de 
servei i condicions de seguretat adients es creu necessari procedir a la redacció del 
present projecte. 

Per tant, els objectius primordials d’aquest estudi són: 

- Millorar el traçat actual per adequar-lo a les necessitats del tràfic. 
- Eixamplament de la plataforma. 
- Ordenació i millora dels accessos existents. 
- Alliberar de tràfic de pas el centre del nucli urbà. 

3. CONDICIONANTS 

3.1 Cartografia i topografia 

Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 
Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50000 i 1:5000 facilitats per 
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l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). A més a més s’ha disposat de cartografia 
parcial de la zona a escala 1:1000 subministrada pel senyor Jordi Galtés, arquitecte 
municipal.  

Com que no es disposava d’una topografia 1:1000 de la zona on s’havien de realitzar les 
alternatives, s’ha utilitzat la topografia a escala 1:5000 i s’han triangulat de nou els 
punts amb el programa MDT, per obtenir unes topografia 1:1000.  

Per generar les plantes de situació i de conjunt s’ha utilitzat la topografia 1:5000, i per 
les plantes generals i de definició geomètrica la topografia 1:1000. 

Per un anàlisi més detallat de la cartografia i topografia es pot consultar l’Annex 02 - 
Cartografia i topografia.  

3.2 Geologia i geotècnia 

3.2.1 Context geològic 

Des del punt de vista geològic, la zona objecte d’estudi es troba en la seva totalitat en la 
Depressió Prelitoral Catalana. s’ha utilitzat per a l’estudi el mapa geològic, propietat de 
l’ICC, de l’Alt Penedès a escala 1:50000. 

3.2.2 Geologia de detall 

El subsòl de Sant Martí Sarroca correspon a dues eres geològiques diferents, el 
Mesozoic i el Cenozoic. A la part NO del municipi coincidint amb la zona forestal, els 
materials són principalment del Mesozoic. A la resta del municipi hi ha materials del 
Cenozoic dels períodes Quaternari i Neogen principalment. 

Els materials que es troben a la traça de la carretera són els següents: 

- Graves, sorres i lutites: és material del quaternari, i està principalment format per 
graves subarrodonides i sorres mitges de color marro terra a marro clar, amb una 
petita proporció de llims. Poden presentar algun nivell no gaire significatiu mes 
argilós. Les graves poden arribar a mides de dm, de litologies predominantment 
calcaries. És un dipòsit al·luvial 

- Conglomerats i argiles: Corresponen a uns conglomerats calcaris de color gris 
fosc, també amb alguns còdols de quars, granit i gres, del Neogen. Es troben 
tocant al dipòsit al·luvial, a la part mes baixa de la Depressió Prelitoral. 

En el mapa següent es pot veure el detall de l’àmbit de la nova variant. 
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Figura  2 - Mapa geològic de l’àmbit del projecte i el seu entorn (Font: ICC) 

 Graves, sorres i lutites (categoria Qv0-1) 

 Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades (categoria NMag) 

Taula 1 - Llegenda del mapa geològic de l'àmbit d'actuació 

3.2.3 Hidrogeologia 

El municipi de Sant Martí Sarroca forma part de la Conca Hidrogràfica del riu Foix el 
qual travessa el municipi de nord a sud. Diverses rieres són tributàries al riu Foix dintre 
el terme municipal de Sant Martí Sarroca. Des del nord entra el riu Foix creuant tot el 
municipi fins arribar a Vilafranca del Penedès on segueix el seu curs. 

En la zona d’estudi, la hidrogeologia està caracteritzada per aqüífers en formacions de 
graves, sorres i argiles únicament. En l’extrem est de la zona d’estudi i en l’extrem sud, 
hi ha existència d’un aqüífer en formacions de calcàries, calcarenites i margues, tot i que 
no s’arriba a afectar aquestes zones amb les alternatives proposades.  

3.2.4 Caracterització dels materials 

Els materials que constitueixen la zona del projecte pertanyen al període Quaternari 
Plistocè que consisteixen principalment en ventalls al·luvials antics, i s’alternen amb 
dipòsits del període Terciari. Segons la classificació del PG-3 els materials existents es 
classifiquen com a tolerables. 

Es proposa adoptar en general un desmunt de secció tipus amb pendent 3H:2V, i 
d’aquesta manera l’angle no serà superior als 38ª. 

En quant a l’excavabilitat, els materials del quaternari seran tots fàcilment excavables. 
Es preveurà l’ús de buldòzer pesat en els desmunts en què els materials requereixin un 
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major esforç donada la seva consistència. S’ha estimat un gruix de terra vegetal de 20 
cm.  

Per un anàlisi més detallat de la geologia i la geotècnia es pot consultar l’Annex 03 - 
Geologia i geotècnia.  

3.3 Climatologia 

El clima de la zona és mediterrani continental amb estius secs i relativament càlids i 
hiverns suaus i temperats. La temperatura mitjana anual de Sant Martí Sarroca és de 
13,8ºC. A l’hivern la temperatura mitjana és de 6,9ºC, mentre que a l’estiu la 
temperatura mitjana és de 21,3ºC.  

La precipitació mitjana anual és de 734,1 mm i la precipitació màxima diària és de 
66,28 mm. Els valors de la precipitació són superiors a la mitjana de Catalunya segons 
les dades de l’Institut Nacional de Meteorologia. 

Així doncs, els trets més rellevants de la climatologia de la zona d’estudi en relació a la 
implantació de la nova carretera serien la possibilitat de pluges fortes a la primavera i 
tardor, i estiu i hivern secs. 

En quant a la hidrologia, el municipi de Sant Martí Sarroca forma part de la Conca 
Hidrogràfica del riu Foix el qual travessa el municipi de nord a sud. El riu Foix 
connecta la serralada Prelitoral amb el mar passant per la plana interior i la plana litoral 
abans de desembocar al mar.  

Per un anàlisi més detallat de la climatologia i la hidrologia es pot consultar l’Annex 04 
- Climatologia, hidrologia i drenatge.  

3.4 Trànsit 

Per determinar la IMD s’han utilitzat dades dels aforaments realitzats per la diputació de 
Barcelona des de l’any 2001 al 2006. Per a l’estudi s’han utilitzat dades de dos 
aforaments diferents de la carretera BP-2121. El primer a l’entrada del poble, i el segon 
a la sortida.  

Les dades obtingudes s’han actualitzat per conèixer la IMD que circula actualment per 
la carretera i la que hi circularà l’any d’entrada en funcionament. Per actualitzar les 
dades, s’ha de determinar la taxa de creixement anual de tràfic, que s’ha suposat d’un 
3% anual, partint de la tendència de creixement dels darrers anys. El percentatge de 
vehicles pesats és del 8,23%, dada que es suposarà constant.  

L’any d’entrada en funcionament de la nova carretera es preveu una IMD de 8934 
vehicles, amb una IMDp/carril(2013) = 368 vehicles/dia/carril. Segons la Instrucció 6.1-IC 
i 6.2-IC, per aquesta intensitat de trànsit li correspon una categoria de trànsit T2. 
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D’acord amb els càlculs realitzats, es pot assumir un nivell de servei B l’any d’entrada 
en funcionament de la nova carretera, mentre que a l’any horitzó (30 anys) el nivell de 
servei de la variant serà el D.  

Per un anàlisi més detallat dels càlculs i hipòtesis realitzats es pot consultar l’Annex 08 
- Estudi de trànsit.  

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

4.1 Introducció 

Per desenvolupar la solució més adequada a les característiques tècniques, 
econòmiques, funcionals i mediambientals que condicionen la necessitat de la nova 
variant de Sant Martí Sarroca, s’han analitzat diverses alternatives.  

En primer lloc s’ha realitzat una breu descripció de les alternatives proposades. Un cop 
descrites les solucions adoptades en cada cas, es procedeix a realitzar un estudi 
econòmic per veure la rendibilitat del nou projecte i si és econòmicament viable la seva 
execució. Aquesta valoració econòmica es fa avaluant la inversió inicial, els costos de 
funcionament dels vehicles, els costos del temps de recorregut i els costos dels 
accidents.  

Un cop analitzats els costos i beneficis, per tal d’analitzar la rendibilitat s’utilitzen 
diferents indicadors: VAN (valor actualitzat net), la TIR (taxa interna de rendibilitat), la 
relació benefici/cost (B/C) i el període de recuperació de la inversió (PRI) 

Una vegada realitzats els anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte ambiental, és 
necessari poder comparar totes les variables que surten d’aquests estudis d’una manera 
conjunta i integrada. Per fer això s’aplica un mètode d’anàlisi multicriteri que permet 
donar les dades necessàries per decidir la solució més adequada, amb el seu 
corresponent anàlisi de sensibilitat. 

En primer lloc s’exposen els principals paràmetres de disseny que comparteixen les tres 
alternatives de traçat desenvolupades en aquest estudi. 

Paràmetres de disseny 
Tipus de xarxa Local 

Tipus de via Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny Ondulat 

Velocitat de projecte 80 km/h 

Secció tipus: 7/10 

Calçada 2 x 3,5 m 

Vorals 2 x 1,5 m 
Taula 2 - Paràmetres de disseny de la nova carretera 
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4.2 Descripció de les alternatives 

Abans de procedir a presentar els estudis econòmic i multicriteri, es detallaran les 
característiques principals de traçat corresponents a cadascuna de les alternatives.  

 

Figura  3 - Planta general de les alternatives desenvolupades (Font: elaboració pròpia) 

4.2.1 Alternativa 1 

Traçat en planta 

L’alternativa 1 té una longitud de 2293.673 m. Aquesta alternativa discorre pel nord del 
municipi. La variant comença en el PK 7+400 de la carretera existent enllaçant amb la 
mateixa mitjançant la construcció d’una nova rotonda. Presenta una traça amb corbes de 
radis grans i transicions suaus. Evita les masies amb una corba en S i així s’evita les 
expropiacions de sòl urbanitzat. Discorre per camps de conreu i torna a enllaçar amb la 
carretera existent al PK 9+600 mitjançant una rotonda de nova construcció.  

Traçat en alçat 

La traça de la via creua diversos camins d’accés a masies, parcel·les privades i conreus. 
De tots els creuaments, passarà inferiorment pel primer camí important que creua i 
superiorment pels altres dos camins importants situats al NO del municipi. La resta de 
creuaments es desviaran per aquests passos habilitats. Finalment creua amb un últim 
camí, però que es desvia a la rotonda de nova construcció al PK 9+600.  

4.2.2 Alternativa 2 

Traçat en planta 

L’alternativa 2 té una longitud de 2357.351 m, i és la més llarga de les tres alternatives 
proposades. Aquesta alternativa discorre també pel nord del municipi. La variant 
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comença en el PK 7+400 de la carretera existent i rodeja les masies existents pel nord, 
apropant-se al riu Foix. És la que té un traçat més rectilini, i a més a més, presenta una 
traça amb corbes de radis grans i transicions suaus. Discorre per camps de conreu i torna 
a enllaçar amb l’existent al PK 9+600. Els dos enllaços amb la carretera existent es fan 
mitjançant la construcció de dues noves rotondes. La traça d’aquesta alternativa es 
separa més del nucli urbà perquè es produeixi una menor contaminació acústica.  

Traçat en alçat 

La traça de la via es creua per diversos camins d’accés a masies, parcel·les privades i 
conreus, a més a més de creuar el riu Foix. Pels camins, la nova carretera creua 
inferiorment el primer camí important que es troba, mentre que els dos següents, situats 
al NO del municipi, els creua superiorment. Al final de la traça es creua amb un últim 
camí, però que es desviarà a la rotonda de nova construcció. En quant al creuament del 
riu, s’haurà de construir un pont de formigó prefabricat i el passarà superiorment.  

4.2.3 Alternativa 3 

Traçat en planta 

L’alternativa 3 té una longitud de 2243.522 m i és la més curta de les alternatives 
proposades. Aquesta és la única alternativa que passa pel sud del municipi. La variant 
comença al PK 8+250 mitjançant un enllaç en T i va en direcció al nucli de la Roca, que 
és on es troba el Castell de Sant Martí Sarroca. La carretera discorre per camps de 
conreu i posteriorment pel peu de la muntanya, passant entre el nucli de Sant Martí 
Sarroca i el nucli de la Roca, i continua per camps de conreu fins arribar al PK 10+000 
de la carretera existent, connectant-hi mitjançant una nova rotonda. 

Traçat en alçat 

La traça de la via creua comença amb un enllaç en T aprofitant la rasant de la carretera 
existent. Arriba a un creuament de camins que es passa superiorment. Per aquest pas es 
desviaran també els petits camins dels camps de conreus. Posteriorment abans d’arribar 
al peu de la muntanya, creua superiorment la riera de Pontons mitjançant un pont de 
formigó prefabricat, que s’utilitzarà per desviar el camí que es troba més endavant. 
Discorre pel peu de la muntanya fins arribar a la carretera de la Roca a Sant Martí 
Sarroca, que la creua superiorment. Es desviarà la traça de la carretera anterior per 
poder utilitzar la mateixa obra de fàbrica pel pas de la riera de Pontons. En l’últim tram 
fins arribar a la carretera existent es passar superiorment pel camí principal que hi ha, i 
es desviaran els secundaris pel mateix pas.  

4.3 Anàlisi econòmic 

Un cop definits els traçats de les tres alternatives s’ha dut a terme un estudi econòmic en 
profunditat en base a les indicacions que apareixen a la “Metodología para la Evaluació 
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de Proyectos de Inversión en Carreteras” del MOPU (1980), actualitzant els preus a 
euros actuals.  

En primer lloc s’han obtingut els costos relatius a la construcció de les alternatives i que 
queden resumits a la taula següent: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
PEM 1.959.628,06 € 2.196.617,08 € 2.204.092,22 € 

PEC (IVA exclòs) 2.331.957,39 € 2.613.974,32 € 2.622.869,75 € 

Expropiacions 101.287,96 € 106.440,80 € 99.259,00 € 

Estimació cost obra 2.433.245,35 € 2.720.415,12 € 2.722.128,75 € 
Taula 3 - Estimació del Cost d'Obra per a cada alternativa 

Per poder completar l’estudi econòmic de rendibilitat s’han analitzat acuradament els 
costos de conservació i rehabilitació, així com els beneficis que suposa cadascuna de les 
alternatives respecte la situació actual (segons el cost del funcionament dels vehicles, el 
cost del temps de recorregut i el cost dels accidents).  

A la següent taula es troben els costos totals de les alternatives estudiades: 

Cost accidents Sit. actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costos de funcionament 1.169.273,78 € 1.254.286,60 € 1.289.108,96 € 1.226.861,98 € 

Costos de temps de recorregut 1.956.494,12 € 1.313.927,30 € 1.350.405,45 € 1.285.198,65 € 

Cost dels accidents 498.448,22 € 543.124,45 € 558.203,04 € 531.249,19 € 

Total 3.624.216,12 € 3.111.338,36 € 3.197.717,45 € 3.043.309,82 € 
Taula 4 - Cost total de les alternatives 

Els beneficis de cada alternativa es troben com la diferència entre els costos de transport 
de l’alternativa i els costos de transport generats per la situació actual són els següents: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Benefici total 512.877,77 € 426.498,67 € 580.906,30 € 
Taula 5 - Benefici de les alternatives estudiades 

S’han estudiat, per cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, els costos 
globals de funcionament, de temps i d’accidentalitat, tant en la situació actual com en 
les diferents alternatives. Així doncs, es pot conèixer quins beneficis s’obtindrien per a 
cadascuna de les alternatives i s’han actualitzat els valors a l’any 0 segons una taxa 
d’actualització del 6%.  

Amb tot això, es poden obtenir els resultats de rendibilitat econòmica de les alternatives 
que es presenten a continuació: 
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  VAN B/C TIR PRI 
Alternativa 1 7.223.928,65 € 4,22 26,93% 4 

Alternativa 2 5.332.603,54 € 3,10 17,07% 6 

Alternativa 3 8.198.410,31 € 4,25 27,02% 4 
Taula 6 - Anàlisi de rendibilitat econòmica de les alternatives 

D’aquest anàlisi de rendibilitat econòmica es pot apreciar que les tres alternatives 
compleixen amb escreix les condicions mínimes pel que fa a VAN, B/C, TIR i PRI. Cal 
puntualitzar que són valors molt elevats, cosa que evidencia la necessitat de construcció 
de la nova carretera. Això demostra que la situació actual, amb la carretera que passa 
pel casc urbà, permet velocitats molt baixes. 

Els valors elevats en aquests indicadors econòmics són propis de carreteres de nova 
construcció que no tenen alternativa o que presenten solucions existents molt limitades, 
com és el cas. 

De les xifres obtingudes se’n desprèn que l’alternativa 1és la que te una rendibilitat més 
alta, seguida de l’alternativa 3 i l’alternativa 2. En quant a la recuperació de la inversió, 
es fa ràpidament, essent en l’alternativa 1 i 3 durant el quart any, i l’alternativa 2 durant 
el sisè. Tots ells són molt inferiors al màxim de 30 anys. 

Per tant, podem concloure que l'anàlisi de rendibilitat econòmica indica que 
l'Alternativa 1 és la millor. De totes formes, això no condiciona en absolut que aquesta 
sigui l’alternativa final més viable, ja que caldrà realitzar un exhaustiu anàlisi 
multicriteri per tal de fer intervenir altres factors rellevants en l’anàlisi, tal com els 
aspectes territorials, mediambientals o funcionals, entre d’altres. La millor alternativa 
des del punt de vista econòmic, doncs, podria no ser rendible quan es prenen en 
consideració aquests altres aspectes.  

4.4 Anàlisi multicriteri 

Per tal de poder seleccionar l’alternativa idònia entre les tres solucions plantejades, no 
resulta suficient amb tenir en compte indicadors de tipus econòmic com els analitzats 
anteriorment; sinó que és necessari valorar una altra sèrie de factors com poden ser els 
de tipus mediambiental, territorial o funcional, i donar-los un determinat pes específic 
per després poder ponderar les valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de realitzar un 
anàlisi multicriteri en què es valorin numèricament indicadors de diversa naturalesa. 
Així, es decideix analitzar un conjunt d’indicadors que es podrien dividir en quatre 
grans grups, cadascun d’ells amb un per a l’hora de fer l’anàlisi multicriteri. Aquests 
grups són: indicadors mediambientals (pes del 30%), indicadors econòmics (pes del 
20%), indicadors funcionals (pes del 20%) i indicadors territorials (pes del 30%).  

En primer lloc es durà a terme un anàlisi multicriteri convencional en el que els 
indicadors apareixen agrupats per la seva naturalesa (mediambientals / econòmics / 
funcionals / territorials). Més endavant, i per tal de donar més rellevància a aquells 
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indicadors realment significatius, es farà servir el mètode ACRIP (Agrupació de Criteris 
pel seu Pes). Aquest mètode agrupa els indicadors en 3 conjunts (bàsics / importants / 
complementaris) en funció de si el pes específic que els correspon és major o menor, per 
després ponderar de nou els indicadors donant major significació a aquells que són 
bàsics i menor a aquells que són complementaris. 

En les pàgines següents es mostren les valoracions dels indicadors i dels pesos 
específics que els corresponen, a la vegada que es realitza l’anàlisi multicriteri amb els 
dos mètodes plantejats: primerament amb el convencional i després amb el mètode 
ACRIP. 

ANÀLISI MULTICRITERI 
CONVENCIONAL 

Pes 

A
lt

. 1
 

A
lt

. 2
 

A
lt

. 3
 

INDICADORS MEDIAMBIENTALS 30 56 50 38 

Impacte visual-paisatgístic 6 2 1 1 

Impacte acústic 5 2 2 1 

Descompensació en el moviment de terres 4 1 1 1 

Mesures correctores de l'impacte sobre el medi 7 2 2 1 

Afecció a Béns d'Interès Cultural 8 2 2 2 

INDICADORS ECONÒMICS 20 60 40 60 

TIR 8 3 2 3 

VAN 5 3 2 3 

B/C 4 3 2 3 

PRI 3 3 2 3 

INDICADORS FUNCIONALS 20 41 37 34 

Velocitat de planejament 5 2 2 2 

Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 3 2 2 

Serveis afectats 2 1 1 1 

Propietats afectades 2 2 2 2 

Duració de l'obra 1 2 2 2 

Índex d'ocupació i mà d'obra 1 1 1 1 

Molèsties a usuaris d'infraestructures 3 2 2 1 

Obres auxiliars necessàries 1 2 2 2 

Possibilitat d'execució per fases autònomes 1 2 2 2 

INDICADORS TERRITORIALS 30 79 79 73 

Acceptació subjectiva de la població 6 3 3 2 

Coordinació amb planejament urbanístic 5 2 2 2 

Impuls de desenvolupament econòmic 5 3 3 3 

Foment del creixement urbanístic 6 2 2 2 

Millora de la circulació urbana 8 3 3 3 

Valoració total 647 236 206 205 

Percentatge 100% 36,48% 31,84% 31,68% 
Taula 7 - Anàlisi multicriteri convencional 
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ANÀLISI MULTICRITERI SEGONS 
MÈTODE ACRIP 

Pes 

A
lt

er
na

ti
va

 1
 

A
lt

er
na

ti
va

 2
 

A
lt

er
na

ti
va

 3
 

  

INDICADORS BÀSICS 49 

Afecció a Béns d'Interès Cultural 8 2 2 2 

TIR 8 3 2 3 

Millora de la circulació urbana 8 3 3 3 
Mesures correctores de l'impacte sobre el medi 7 2 2 1 

Impacte visual-paisatgístic 6 2 1 1 

Acceptació subjectiva de la població 6 3 3 2 

Foment del creixement urbanístic 6 2 2 2 

Valors ponderats 327 120 106 101 

Percentatges respecte al total del grup (%) 100% 36,70% 32,42% 30,89% 

Percentatges multiplicats per 3 300,00% 110,09% 97,25% 92,66% 

  

INDICADORS IMPORTANTS 43 

Impacte acústic 5 2 2 1 

VAN 5 3 2 3 

Velocitat de planejament 5 2 2 2 

Coordinació amb planejament urbanístic 5 2 2 2 

Impuls de desenvolupament econòmic 5 3 3 3 

Descompensació en el moviment de terres 4 1 1 1 

B/C 4 3 2 3 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 3 2 2 

PRI 3 3 2 3 

Molèsties a usuaris d'infraestructures 3 2 2 1 

Valors ponderats 281 103 87 91 

Percentatges respecte el total del grup (%) 100% 36,65% 30,96% 32,38% 

Percentatges multiplicats per 2 200,00% 73,31% 61,92% 64,77% 

  

INDICADORS COMPLEMENTARIS 8 

Serveis afectats 2 1 1 1 

Propietats afectades 2 2 2 2 

Duració de l'obra 1 2 2 2 

Índex d'ocupació i mà d'obra 1 1 1 1 

Obres auxiliars necessàries 1 2 2 2 

Possibilitat d'execució per fases autònomes 1 2 2 2 

Valors ponderats 39 13 13 13 

Percentatges respecte al total del grup (%) 100% 33,33% 33,33% 33,33% 

Percentatges multiplicats per 1,5 150,00% 50,00% 50,00% 50,00% 
Taula 8 - Anàlisi multicriteri segons el mètode ACRIP 
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Total Alt.1 Alt.2 Alt. 3 

Anàlisi multicriteri convencional 647 236 206 205 

Percentatges del mètode convencional 100% 36,48% 31,84% 31,68% 

Anàlisi multicriteri mètode ACRIP 1601,5 585,5 511,5 504,5 

Percentatges del mètode ACRIP 100% 35,91% 32,18% 31,91% 
Taula 9 - Resum de resultats dels anàlisis multicriteri realitzats 

Observem que en els dos anàlisis l’alternativa més ben puntuada és l’alternativa 1. La 
segueixen l’alternativa 2 i, per últim, l’alternativa 3. En els anàlisis multicriteri, com 
queda demostrat, el pes dels indicadors purament econòmics calculats en apartats 
anteriors és relativament petit al costat d’altres indicadors relacionats amb el territori i el 
seu impacte medi ambiental.  

L’alternativa 1 és la que té un menor cost en infraestructures i aprofita millor l’orografia 
del terreny, obtenint altes puntuacions en els indicadors mediambientals. 

Les alternatives 2 i 3, tot i no tenir traçat semblant, tenen una puntuació pràcticament 
igual. La primera es veu perjudicada per una major longitud i pel seu pas pel riu Foix, 
mentre que la segona, tot i tenir el traçat més curt, es veu perjudicada per la necessitat 
de construir més obres de fàbrica per tal de salvar la riera de Pontons.  

4.4.1 Anàlisi de sensibilitat 

Per a finalitzar l’anàlisi multicriteri de les diferents alternatives és important realitzar un 
anàlisis de sensibilitat per observar fins a quin punt es poden produir variacions en els 
resultats al modificar la ponderació dels criteris escollits. Per realitzar l’estudi s’ha 
analitzat el resultat d’atorgar un 100% del pes específic per a cada grup d’indicadors. 

Es pot comprovar que per a qualsevol combinació del repartiment dels pesos de 
l’anàlisi, es pot assegurar que l’alternativa 1 és la millor opció a executar segons els 
criteris establerts.  

Per un anàlisi més detallat dels valors obtinguts es pot consultar l’Annex 05 - Estudi 
d’alternatives.  

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

5.1 Traçat 

El traçat de la variant del present projecte intenta seguir en el major grau possible, i sempre 
d’acord amb els condicionants normatius que la secció escollida duu implícits, les 
característiques topogràfiques del terreny natural previ a l'obra. El terreny és lleugerament 
ondulat, el que implica la realització de desmunts i terraplens que hauran d’intentar compensar 
al màxim possible els moviments de terres. 
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La longitud total de la nova variant projectada és de 2.293 metres. El seu traçat discorre pel nord 
del municipi. La traça travessa diversos terrenys de conreu, classificats com a sòl rústic, i creua 
diversos camins locals. 

El terreny permet tenir una traça força recta i sense corbes importants. Els radis que 
s’han utilitzat per al seu disseny són de 500 metres. La traça s’inicia amb una recta, que 
la succeeix una corba en S per passar entre dos masies existents i d’aquesta manera 
evitar l’afectació als seus residents. La traça continua amb una recta pel nord del 
municipi i segueix amb una corba per anar a trobar la carretera actual. 

Per a la definició de la rasant de la nova carretera s’han considerat les condicions de 
contorn existents, i tant l’inici com el final de l’alternativa es troben a nivell amb la 
carretera actual.  

El primer tram de la traça s’adapta molt al terreny actual fins al PK 0+500. A partir 
d’aquest punt s’augmenta la pendent de la rasant i comença un tram de desmunt per 
adaptar-se al terreny. Al PK 1+060 la rasant va per sobre de la cota de terreny actual i la 
traça discorre per terraplè fins al PK 1+560. A partir d’aquest PK, la rasant passa per 
sota de la cota del terreny per salvar el turó que creua, i a partir d’aquest punt continua 
amb terraplè fins a la carretera actual.  

Tots els elements de traçat compleixen la normativa aplicable en aquesta matèria, 
respectant els paràmetres establerts en ella i especificats per al cas concret d’estudi a 
l’Annex 06 – Traçat.  També s’hi indiquen detalladament l’estudi de nusos, estudi de 
visibilitat i descripció del programa. 

5.2 Moviment de terres 

El traçat de la carretera projectada discorre per un terreny d’orografia lleugerament 
ondulada, i per tant, s’ha intentat assolir una correcta compensació de terres. L’equilibri 
entre els desmunts i terraplens permet també que els pendents no siguin excessivament 
pronunciats i estiguin permesos per la instrucció. 

A la següent taula es resumeixen els volums de terres que s’han obtingut, mesurats 
sobre el perfil del terreny: 

 Vol. desmunt (m3) Vol. terraplè (m3) Vol. vegetal (m3) Vol. abocador (m3) 
Eix tronc 40748,762 36574,246 8496,935 4174,516 
Pas inf. 1 1533,888 0,247 225,598 1533,641 
Pas inf. 2 2140,319 0,144 258,270 2140,175 
Pas sup. 7,498 1182,019 176,685 -1174,521 
Rot. 1 439,090 666,122 363,831 -227,032 
Rot. 2 634,117 38,574 291,977 595,543 
TOTAL 45503,674 38461,352 9813,296 7042,322 

Taula 10 - Resum dels volums terres pels diferents eixos del traçat 

No farà falta material de préstec per a la formació del terraplè, ja que el volum de 
desmunt és superior al de terraplè.  
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De la consulta de l’Annex 03 – Geologia i geotècnia i de l’anàlisi dels mapes geològics, 
es determinar que el sòl existent a la traça és tolerable. De l’estudi de trànsit que es 
troba detallat a l’Annex 08 – Estudi de trànsit, es considera necessària una esplanada 
E3. Per tant per a la formació de l’esplanada es disposaran 30 cm de sòl seleccionat (2), 
i a sobre una capa de 30 cm de sòl estabilitzat 3. Aquests materials hauran de ser de 
préstec.  

Per a més informació i els detalls dels amidaments es pot consultar l’Annex 10 – 
Moviment de terres.  

5.3 Ferms i paviments 

Segons l’estudi realitzat a l’Annex 08 – Estudi de trànsit, la categoria de trànsit que 
haurà de suportar la nova infraestructura l’any 2013, any d’entrada en servei, serà una 
T2.  

Un cop definides la categoria de trànsit pesta T2 i l’esplanada E3, s’hauran de 
determinar les seccions de ferm que constituiran la carretera. Així doncs, segons la 
“Instrucción de Carreteras 6.1-IC i 6.2-IC Secciones de firme” la secció tipus del tronc 
serà la 231.  Aquesta secció està formada per 20 cm de mescla bituminosa i 25 cm de 
tot-ú granular.  

A continuació s’especifiquen les diferents capes granulars que formaran la mescla 
bituminosa en ordre ascendent, i el tipus de reg que és necessari afegir per a una bona 
cohesió dels materials: 

1. 25 cm de tot-ú (ZA) 
2. Reg d’imprimació ECL-1 
3. Base: 10 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 base G 
4. Reg d’adherència ECR-1d 
5. Intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 bin S 
6. Reg d’adherència ECR-2d-m 
7. Rodadura: 3 cm de microaglomerat BBTM-11B 

La mescla discontínua en calent BBTM-11B tindrà una dotació de 60 kg/m2. 

Per a la formació dels vorals de la nova variant, es prescindirà de la capa de base, i per 
tant el gruix de la subbase serà de 35 cm de tot ú.  

En els camins restituïts, així com en els dos passos inferiors i el pas superior es 
disposaran 25 cm de material tot-ú artificial. 

5.4 Drenatge 

Un dels aspectes importants a considerar en el projecte d'obres lineals és l'estudi i 
definició de les obres i elements d'evacuació de les aigües d’escorrentiu superficial que 
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incideixen sobre el traçat de dites obres lineals, tant per intersecció dels llits naturals o 
artificials que discorren per la zona, com per l'afluència lateral de dits escorrentius des 
dels terrenys adjacents. 

En el present projecte s'han dimensionat les obres de drenatge transversal per a evacuar 
els cabals d’escorrentiu de les conques adjacents i s'han predimensionat els elements de 
drenatge longitudinal. 

L'anàlisi conjunta de la topografia de la zona i de la traça de la carretera ha conduït a 
determinar les conques de desguàs natural que són interrompudes per la traça, bé amb 
desmunts o bé amb terraplens. Aquestes apareixen representades al plànol adjunt a 
l’Annex 04 - Climatologia, hidrologia i drenatge i tenen com a característiques 
principals les mostrades a la taula següent: 

Nom de la 
conca 

Superfície 
(Ha) 

Longitud curs 
principal (km) 

Cota superior 
(m) 

Cota inferior 
(m) 

Pendent 
(tant per u) 

Temps de 
concentració (h) 

Conca 1 20,35 0,544 311,50 302,50 0,0165 0,4117 

Conca 2 2,00 0,316 326,00 313,00 0,0411 0,2292 

Conca 3 3,04 0,323 323,00 315,50 0,0232 0,2599 

Conca 4 5,67 0,884 315,00 290,00 0,0283 0,5378 

Conca 5 1,75 0,313 295,50 278,50 0,0543 0,2160 

Conca 6 1,15 0,318 289,00 274,00 0,0472 0,2244 
Taula 11 - Característiques morfològiques de les conques 

L'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s'elimina cap als 
vorals de la plataforma a causa del pendent transversal d'aquesta. Per això es dota d'un 
bombament a les alineacions rectes del 2%, suficient per a dita evacuació. En les 
alineacions corbes el peralt compleix aquesta funció. 

L'aigua enviada cap a les vores de la plataforma per efecte del bombament de la mateixa 
és recollida mitjançant cunetes, les quals, constitueixen el drenatge longitudinal de la 
via. Als trams que la carretera discorre en desmunt, s'han previst cunetes de tipus TTR-
15 entre el voral i el desmunt. Per als trams en terraplè s'han previst vorades i baixants 
quan l’alçada del terraplè és superior als 3 metres. Per donar continuïtat a tot el conjunt, 
s’han previst cunetes trapezoïdals revestides de formigó al peu dels terraplens.  

El drenatge transversal estarà constituït per quatre tubs de formigó de 2 metres de 
diàmetre, que evacuaran les aigües rebudes per les corresponents conques 
hidrològiques. Aquesta aigua serà reconduïda fins als punts de desguàs mitjançant 
col·lectors de formigó de 1 metre de diàmetre. A la taula següent s’adjunten les 
característiques principals de les obres de drenatge transversal. 
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OD PK Conca 
Qconca 
(m3/s) 

Pendent 
(%) 

Diàmetre 
(m) 

Velocitat 
(m/s) 

Qmàx 
(m3/s) 

1 2+120 1 5,739 1,0% 2,0 4,500 14,136 

2 1+485 3 1,181 1,0% 2,0 4,500 14,136 

3 1+130 4 1,308 1,0% 2,0 4,500 14,136 

4 0+300 5 0,767 1,0% 2,0 4,500 14,136 
Taula 12 - Obres de drenatge transversal 

Els càlculs i demostracions relatius als elements de drenatge apareixen desenvolupats a 
l’Annex 04 – Climatologia, hidrologia i drenatge.  

5.5 Obres de fàbrica 

El traçat de la variant fa que alguns camins de la zona quedin tallats, i per tant es precisa 
la construcció d’estructures que permetin donar continuïtat a aquests, per tal de dotar de 
permeabilitat a la traça de la futura carretera. 

A continuació es resumeixen les obres de fàbrica de la traça.  

 PK Camí afectat Solució 
OF 1 0+710 Carrer Serra de Dalt Pas superior 
OF 2 1+460 Carrer Terra Blanca Pas inferior 
OF 3 1+920 Camí Can Bassetges Pas inferior 

Taula 13 - Resum de les obres de fàbrica 

5.5.1 Pas superior 

El pas superior es troba al PK 0+710 de la traça de la nova carretera. Es solucionarà 
amb un pont llosa amb bigues prefabricades sobre la variant. Les bigues tindran un 
cantell de 1,1 metres i a sobre, s’hi formarà una llosa de formigó de 30 cm d’espessor. 
La llum serà de 13 metres. La plataforma estarà formada per una calçada de 5 metres 
més 0,8 metres a banda i banda de voral. S’hi col·locarà un prètil amb el seu 
corresponent passamà com a mesura de seguretat.  

5.5.2 Pas inferior 

Els dos passos inferiors es troben als PK 1+460 i PK 1+920. Ambdós passos són iguals i 
tenen una longitud de 16 metres. El calaix de formigó armat tindrà unes dimensions 
interiors de 4,80 metres d’alçada i una amplada de 6,80 metres. La plataforma està 
formada per la calçada de 5 metres i dos cunetes triangulars de terres de 0,90 cm 
d’ample. La llosa inferior del calaix tindrà una potència de 80 cm, mentre que la 
superior serà de 60 cm d’espessor. 

5.6 Senyalització i abalisament 

En aquest punt, corresponent a l’Annex 07 – Senyalització i abalisament, es tracten els 
apartats següents: 
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- Senyalització vertical: Es segueixen els criteris exposats a la Instrucció de Carreteres 
8.1-IC de “Senyalització Vertical” i les tipologies de senyal en ella esmentades. El 
material utilitzat per a la construcció dels senyals serà la xapa d’acer, que en el cas dels 
panells i els panells-fletxa es canviarà per xapa d’alumini. La reflectància complirà les 
condicions que estan estipulades al Plec de Prescripcions Tècniques. 

- Senyalització horitzontal: Se segueixen els criteris exposats a la Instrucció de 
Carreteres 8.2-IC de “Marques Vials” i les tipologies de marca en ella esmentades. En la 
seva construcció s’emprarà termoplàstica en calent amb microesferes de vidre que 
permetran la seva visualització en condicions de foscor, que compleix les condicions del 
Projecte segons el Plec de Condicions i el PG3. 

- Sistemes de contenció: A partir de les “Recomanacions sobre sistemes de contenció de 
vehicles” s’adopten barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b: barreres semirígides 
(“biona”) amb separador a tots aquells llocs on l’alçada del terraplè és superior als 3,0 
metres o hi ha vorada; i prètils metàl·lics tipus PXP J6/1-14c per garantir la seguretat 
del pas superior.  

- Abalisament: Es consideren per a la constitució de l’abalisament fites quilomètriques i 
d’aresta, aquestes es disposaran en els punts quilomètrics múltiples d’unitat de 
quilòmetre, en concordança amb el tram de carretera anteriorment construït. Tanmateix, 
es disposaran fites d’aresta tipus I delimitadores dels hectòmetres, col·locades a 30 cm 
de la part exterior del voral segons la seva situació transversal, formant un angle de 15 
graus en sentit oposat a la circulació, i col·locades dividint en 10 parts iguals la 
distancia entre dues fites quilomètriques. 

6. SERVEIS AFECTATS 

Com a serveis afectats s’han observat tres línies elèctriques (dues de mitja tensió i una 
de mitja tensió) i quatre línies telefòniques. A partir del POUM del municipi s’han 
detectat dues canonades d’aigua que creuen la traça de la carretera actual.  

La reposició dels serveis afectats serà mitjançant el soterrament dels mateixos per sota 
la traça de la nova infraestructura.  

A la següent taula es presenta un resum dels diferents serveis afectats per la nova 
carretera, localització, longitud afectada i cost de la reposició. 
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Servei afectat Localització (PK) Longitud (m) Preu unitari (€/m) Cost (€) 

LMT1 0+180 60,7 250,76 15.221,13 € 

LMT2 0+740 56,2 250,76 14.092,71 € 

LBT 0+860 60,4 65,81 3.974,92 € 

LT1 0+850 60,4 60,78 3.671,11 € 

LT2 1+440 138,3 60,78 8.405,87 € 

LT3 1+440 138,3 60,78 8.405,87 € 

LT4 1+940 134,4 60,78 8.168,83 € 

CA1 0+165 55,2 17,18 948,34 € 

CA2 1+450 129,9 17,18 2.231,68 € 

COST TOTAL 65.120,48 € 
Taula 14 - Resum cost reposició serveis afectats 

En l’Annex 15 – Serveis afectats s’especifiquen en detall tots els serveis afectats.  

7. EXPROPIACIONS 

La superfície total a expropiar és de 69.503,56 m2, inclosos els 3 metres a banda i banda 
de l’aresta d’explanació (extrem del moviment de terres realitzat) i l’espai necessari per 
reposar els camins. Aquest valor contempla els terrenys ocupats per la variant i 
accessos. 

Per valorar els terrenys a expropiar, cal identificar de quin tipus de sòl es tracta. En 
aquest cas, i com ja s’ha comentat, es tracta de cultiu i de bosc. Per aquest motiu, el preu 
estimatiu que s’estipula per fer la valoració pel total del pressupost és de 1,80 €/m2 de 
sòl expropiat, valor que reflecteix bé la realitat d’acord amb els plànols del cadastre de 
les zones ocupades per la traça de a nova carretera. Aquest preu inclou el cost del 
terreny a expropiar així com les indemnitzacions per la retirada de tanques de límit de 
parcel·la, collites, trasllats i reinstal·lacions. 

Així, els imports totals referents a les expropiacions de terrenys són: 

69.503,56 m2 x 1,80 €/m2 = 125.106,41 € 

D’altra banda, les ocupacions temporals necessàries per a l’execució de l’obra estan 
formades per les superfícies per fer la reposició dels serveis afectats, superfícies 
necessàries per acopis i instal·lacions i servituds de pas dels serveis afectats. 

Per servituds de pas s’indemnitzarà amb el 40% del valor cadastral per a qualsevol 
reposició, mentre que la indemnització per ocupació temporal s’estimarà en el 33,33% 
del cost total de l’expropiació del terreny.  

A la següent taula es resumeixen les valoracions econòmiques de les expropiacions: 
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 Expropiacions Ocupacions temporals Servituds de pas 
Superfície 69.503,56 m2 13.391,49  m2 1.470,83  m2 

Cost unitari 1,80 €/ m2 (0,72-0,59) €/ m2 0,72 €/ m2 
Cost total 125.106,41 € 8.290,02 € 1.059,00 € 

COST TOTAL 134.455,43 € 
Taula 15 – Cost total de les expropiacions 

8. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

El conjunt de l'obra "Variant de la carretera BP-2121 al terme municipal de Sant Martí 
Sarroca" ubicada en aquest Terme Municipal s'ha estructurat en el desenvolupament 
dels treballs que s'enumeren a continuació: 

- Variació i reposició dels camins actuals 
- Construcció del tronc de la carretera del PK 0+000 al 2+293 
- Construcció de les dues interseccions amb la carretera actual 

A continuació es detallen les tres fases en les que es dividirà l’obra.  

Fase 1: 

L’objectiu principal de la primera fase de les obres és la de condicionament dels camins 
que es veuran afectats per lat raça de la nova variant. Aquests camins, tal com s’ha 
comentat anteriorment, són el carrer de la Serra de Dalt, Carrer Terra Blanca, Camí de 
Can Bassetges i camí rural. D’aquesta manera els camins serviran per al pas de camions 
fins a la traça de la carretera i perquè la població afectada de les masies, cases rurals i 
cultius hi puguin accedir.  

En aquesta primera fase també es durà a terme la restitució dels 9serveis afectats, així 
com la construcció dels dos passos inferiors i les obres de drenatge transversal, i tots els 
treballs previs relacionats amb demolicions i desmuntatge d’obres existents, replanteig, 
implantació de casetes d’obra, etc.  

Per a la construcció dels dos passos inferiors, es farà un desviament del camí actual pel 
costat del futur pas inferior per facilitar el pas dels veïns. 

En aquesta primera fase s’iniciaran els treballs de construcció de la rotonda de l’inici del 
traçat. S’habilitarà l’inici de la traça de la nova variant per desviar el trànsit de la 
carretera actual i així poder fer la meitat sud de la rotonda.  

Fase 2 

La segona fase de l’obra és la que més treballs aglutina. En aquesta fase es contempla la 
construcció de la gran majoria de les obres referents a l’eix principal de la carretera, ja 
que un cop situats els passos inferiors i drenatges transversals es procedeix a construir el 
traça.  
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En aquesta segona fase es desviarà el tràfic de la rotonda de l’inici del traçat per la 
plataforma de nova construcció i s’alliberarà la zona ocupada fins ara pel desviament 
per poder finalitzar la construcció de la rotonda i l’enllaç amb la nova traça. 

Paral·lelament a aquests treballs, s’iniciarà també la construcció de la meitat sud de la  
rotonda del final del traçat. El procediment a seguir serà similar al de la primera 
rotonda. Es farà un desviament de la carretera actual aprofitant els terrenys ocupats pel 
final de la traça per poder alliberar la zona de treball i poder construir la meitat sud de la 
rotonda.  

Finalment en aquesta fase es construirà el pas superior, perquè els treballs de moviment 
de terres estaran suficientment avançats per facilitar-ne la construcció. 

Fase 3 

A la tercera fase de l’obra primer de tot es procedirà a finalitzar la construcció de la 
rotonda del final del traçat per així poder acabar la construcció de la traça de la 
carretera. Per a construir la meitat de la rotonda restant, es desviarà el tràfic per la mitja 
rotonda de nova construcció i d’aquesta manera es podrà finalitzar la rotonda i l’enllaça 
amb la nova variant. 

Paral·lelament a aquests treballs es finalitzarà l’eix principal de la carretera i se’l dotarà 
de la senyalització necessària per complir la Normativa. 

Els últims treballs a realitzar en aquesta fase seran les mesures correctores, és a dir, 
estesa de terra vegetal, plantació arbustiva i hidrosembra. 

9. PLA D’OBRA 

La determinació del temps necessari per realitzar cadascuna de les activitats 
contemplades per a l’execució del present Projecte haurà de tenir en compte el 
rendiment dels equips i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la 
durada en dies (suposant que es treballen 8 hores diàries) de cada part de les obres i, 
posteriorment, s’han aplicat els coeficients correctors per compensar les pèrdues per 
condicions climatològiques adverses i imprevistes. 

A continuació es resumeix la durada de les principals activitats de l’obra: 

- Treballs previs i desviació de serveis:   37 dies 
- Moviment de terres:      101 dies 
- Estructures:       91 dies 
- Elements de drenatge transversal:    45 dies 
- Elements de drenatge longitudinal:    51 dies 
- Ferms i paviments:      20 dies 
- Senyalització:       12 dies 
- Mesures correctores:      41 dies 
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Amb tot això, s’ha previst un termini de 11,5 mesos per a l’execució de les obres, amb 
una durada de les activitats segons el que queda detallat a l’Annex 13 - Pla d’obra. 

10. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

L’estudi d’impacte ambiental, recollit a l’Annex 16, analitza les diferents afeccions que 
es poden produir amb la construcció de la nova variant de Sant Martí Sarroca.  

Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la carretera 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 

10.1 Impactes negatius 

Els principals impactes negatius que es donen en la zona d’estudi es resumeixen a 
continuació: 

- Impactes en la geologia i edafologia. Les causes que generen aquestes 
alteracions són bàsicament les excavacions i els terraplens, en la fase d’obra de 
moviment de terres, tant en la pròpia traça com en les obres auxiliars: préstecs i 
abocadors. Un altre aspecte important és la pèrdua de sòl edàfic i el risc d’erosió 
dels talussos. L’alternativa escollida és la que minimitza el moviment de terres.  

- Impactes paisatgístics. Afectarà al paisatge agrari en gran mesura, i en menor, a 
la població de Sant Martí Sarroca, ja que s’ha fet discorre pel nord del municipi, 
allunyada del nucli urbà, i s’ha considerat que la capacitat d’absorció de la nova 
via en aquest tipus de paisatge és alta, i a més a més, s’ha intentat fer terraplens i 
desmunts no molt alts per produir un efecte superior. 

- Impactes acústics. L’impacte acústic sobre la població és inevitable, tot i que 
s’ha intentat minimitzar fent passar l’alternativa escollida pel nord del municipi. 
Un cop entri la nova infraestructura en funcionament, es podrien col· locar 
pantalles acústiques si hi haguessin queixes dels veïns, però en el projecte no 
s’ha contemplat. 

- Impactes a la vegetació. La tala i desbrossat de la vegetació de la zona afectada 
per la traça comporta una pèrdua de la biomassa vegetal viva. L’afectació major 
és en la plantació de ceps, i en menor mesura en l’arbustiva, herbàcia i lianoide. 
Es proposaran mesures correctores sobre els talussos perquè l’efecte sigui 
temporal. 

- Impactes als usos del sòl, planejament i ordenació del territori. Es produirà un 
impacte per ocupació permanent de terrenys agrícoles. 

- Impactes a infraestructures i serveis. La construcció de la nova infraestructura 
afectarà alguns camins existents. Es veuran afectades també dues línies 



  Memòria 
 
 
 

   Pàgina 27 
 

elèctriques de mitja tensió, una elèctrica de mitja tensió, quatre línies de telèfon i 
dues canonades d’aigua.  

10.2 Mesures correctores 

Pel que fa a la pèrdua de biomassa vegetal, es restauraran els talussos mitjançant 
l’estesa de 30 cm de terra vegetal i posterior revegetació i hidrosembra. Aquesta mesura 
es realitzarà tant en els terraplens com en els desmunts. Pels espais d’ocupació 
temporal, es portarà a terme la seva restauració i la de les superfícies generades per la 
nova obra, mitjançant l’aportació i estesa de 30 cm de terra vegetal i posterior 
revegetació i hidrosembra. Per evitar la pèrdua de la capacitat regenerativa de la 
vegetació es portarà a terme el decapatge de la terra vegetal i s’acopiarà en les zones 
habilitades a tal efecte. Posteriorment aquesta terra servirà per recobrir les superfícies a 
restaurar, beneficiant-se del potencial regeneratiu existent en aquestes terres.  

Les quatre obres de drenatge transversal s’habilitaran com a passos de fauna per tal de 
reduir les afeccions sobre les espècies de la zona. Per a dur a terme tal efecte es 
plantaran arbustos i plantes al voltant de les obres per integrar-les en el paisatge. Els 
passos inferiors també es restauraran per fomentar aquesta integració paisatgística.  

Resulta molt recomanable regar amb aigua la traça de la carretera en la fase d’obres 
d’esplanació per tal de reduir l’aixecament de pols. 

Com a última mesura caldrà reposar tots aquells camins existents afectats, així com els 
accessos a aquelles finques o masies que es puguin veure perjudicats pel traçat de la 
nova via. 

11. 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 que s’han de prendre al respecte. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per a dur a terme les seves 
obligacions en el camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 
desenvolupament sota control de la Direcció Facultativa. 

L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de 
Condicions Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al 
Pressupost d’Execució Material del Projecte. 

L’import d’aquest Estudi de Seguretat i Salut sense IVA és de 116.565,68 € (CENT 
SETZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS). 
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12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, recollit a l’Annex 18 adjunt, que descriu les 
unitats d’obra que seran sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les 
mateixes, establint procediments per a la recepció dels materials, i marcant els criteris 
de control sobre materials, geometria i execució. S’adjunta com a apèndix a l’Annex 18 
el pressupost estimat del Pla de Control de Qualitat. 

La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, comprovacions 
i assaigs que cregui convenients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de 
l’obra, havent el Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a 
poder-ho dur a terme. 

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 IVA s'estima en 44.470,59€ 
(QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA del 2010, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0% tal com queda 
reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a l’Annex 19 – Justificació de preus.  

14. RESUM DEL PRESSUPOST 

A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració del 
projecte corresponent a la variant de la carretera BP-2121 al terme municipal de Sant 
Martí Sarroca: 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .............................................. 2.495.932,26 € 
Despeses generals(13%) .................................................................................. 324.471,19 € 
Benefici industrial (6%) ................................................................................... 149.755,94 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense iva) ............... 2.970.159,39 € 
Control de Qualitat .......................................................................................... 44.470,59 € 
Expropiacions .................................................................................................. 134.455,43 € 

TOTAL sense IVA ......................................................................................... 3.149.085,41 € 
IVA (18%) ....................................................................................................... 566.835,37 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ .... 3.715.920,78 € 

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

(TRES MILIONS SET-CENTS QUINZE MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS) 

En el següent diagrama es pot observar la importància de cada partida d’obra respecte el 
pressupost d’execució material del present Projecte. 

 

Treballs previs 
2% Moviment de 

terres 
21% 

Drenatge 
longitudinal 

17% 

Drenatge 
transversal 

1% 

Obres de Fàbrica 
6% 

Ferms i paviments  
25% 

Senyalització i 
abalisament 

5% 

Serveis afectats 
2% 

Mesures 
correctores 

9% 

Seguretat i Salut 
5% Seguretat Vial 

2% 

Imprevistos 
d'obra 

5% 

Desglossament del PEM 
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15. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial 
Decret 2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 
1098/2001 de 12 d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus. Tot i 
tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix els 12 mesos, 
donat que aquest termini és de 11,5 mesos, s’inclou l’esmentada fórmula de revisió de 
preus amb la previsió que l’obra s’allargui. 

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

15,016,013,025,031,0
0000

++++=

L

L

S

S

E

E

H

H
K

tttt

t  

on, 

- Kt = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t . 
- H0 = Índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació. 
- Ht = Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t . 
- E0 = Índex de cost de l’energia en la data de licitació. 
- Et = Índex de cost de l’energia en el moment d’execució t . 
- S0 = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de licitació. 
- St = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t . 
- L0 = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de licitació. 
- Lt = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de l’execució t 

16. ESTUDI ECONÒMIC DE L’OBRA 

En l’Annex 05 – Estudi d’alternatives, es va fer un estudi econòmic de l’obre, en el qual 
es va estimar un pressupost de cada alternativa. Un cop s’ha desenvolupat l’alternativa 
que es va escollir, s’ha confeccionat el pressupost d’execució per contracte del Projecte. 
L’import d’aquest pressupost és superior al que es va estimar, i per tant s’ha considerat 
oportú tornar a estudiar els indicadors econòmics (TIR, VAN, B/C i PRI), per veure 
quina serà la rendibilitat de la nova infraestructura.  

A la següent taula es resumeixen els indicadors de rendibilitat de l’alternativa escollida: 

17.   VAN B/C TIR PRI 

Alternativa 1 6.552.559,17 € 3,25 18,19% 6 
Taula 16 - Anàlisi de rendibilitat econòmica de les alternatives 
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D’aquest nou anàlisi es pot observar que la construcció de la nova carretera segueix 
tenint valors elevats, amb un TIR de més del 18% i una recuperació de la inversió de 6 
anys.  

Els valors elevats en aquests indicadors econòmics són propis de carreteres de nova 
construcció que no tenen alternativa o que presenten solucions existents molt limitades, 
com és el cas. Es conclou, per tant, la necessitat de la construcció de la nova carretera. 

Per a més informació, consultar l’Annex 21 - Estudi econòmic de l’obra. 

18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Es proposa d’acord amb la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als 
Contractistes per a presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord amb els Articles 
25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre del 
2001. 

GRUP SUBGRUP 

A 
Moviments de terres i 

perforacions 
1 Desmunts i buidats 
2 Explanacions 

B 
Ponts, viaductes i grans 

estructures 
1 

De fàbrica o formigó en 
massa 

2 De formigó pretensat 

E Hidràuliques 7 
Obres hidràuliques sense 

qualificació específica 

G Vials i pistes 
4 

Amb ferms de mescles 
bituminoses 

5 
Senyalització i 

abalisament vial 
K Especials 6 Jardinera i plantacions 

Taula 17 - Classificació a exigir als contractistes (Font: Ministerio Fomento) 

La categoria del contracte d’obres, a partir de la seva anualitat mitjana, serà la categoria 
f (doncs l’anualitat mitjana és superior als 2.400.000,00 €).  

19. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIES 

El termini d’execució serà de 11,5 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No obstant, 
el Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment en la seva 
oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i ha de comptar amb 
terminis parcials d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al present 
Projecte. 

Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la 
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran 
a càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, 
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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 en cas d’existir. 

20. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i 
de l’article 124 de la Llei de contractes de la Administració Publica, aprovada pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte compren una obra completa en el 
sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conte tots i cadascun dels elements 
que son precisos per a la realització de l’obra tractada en el projecte “Variant de la 
carretera BP-2121 al terme municipal de Sant Martí Sarroca” (infraestructura completa, 
senyalització, barreres, etc.). Un cop verificada la correcta execució de les obres 
previstes, es susceptible d’esser lliurada a l’ús general. 

21. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 

El present Projecte Constructiu està format pels següents Documents: 

Document núm. 1. Memòria i Annexos a la memòria 

Memòria 

Annexos a la Memòria 

- Annex 01 Raó de ser del projecte 
- Annex 02 Cartografia i topografia 
- Annex 03 Geologia i geotècnia 
- Annex 04 Climatologia, hidrologia i drenatge 
- Annex 05 Estudi d’alternatives 
- Annex 06 Traçat 
- Annex 07 Senyalització i abalisament 
- Annex 08 Estudi de trànsit 
- Annex 09 Ferms i paviments 
- Annex 10 Moviment de terres 
- Annex 11 Tipologia d’estructures 
- Annex 12 Organització i desenvolupament de l’obra 
- Annex 13 Pla d’obra 
- Annex 14 Expropiacions 
- Annex 15 Serveis afectats 
- Annex 16 Estudi d’impacte ambiental 
- Annex 17 Estudi de seguretat i salut 
- Annex 18 Pla de control de qualitat 
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- Annex 19 Justificació de preus 
- Annex 20 Pressupost per al coneixement de l’administració 
- Annex 21 Estudi econòmic de l’obra 
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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 Constructiu “Variant de 

la carretera BP-2121 al terme municipal de Sant Martí Sarroca”, es realitza l’entrega del 
present Projecte. 

BARCELONA, OCTUBRE DE 2011 

L’AUTOR DEL PROJECTE

POL HERNÁNDEZ SALLÉS 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és justificar i estudiar la viabilitat de la construcció de la 
nova variant de la carretera BP-2121 al terme municipal de Sant Martí Sarroca, situat a 
la comarca de l’Alt Penedès, província de Barcelona.  

La zona objecte del projecte constructiu de la nova variant està inclosa íntegrament en el 
terme municipal de Sant Martí Sarroca, que té una extensió de 35,3 km2 i es troba a 291 
metres per sobre el nivell del mar. Està situat a la part oest de la comarca de l’Alt 

Penedès, confrontant amb l’Alt Camp per l’oest i amb l’Anoia pel nord. 

 

Figura 1 - Ubicació geogràfica de l’àmbit del projecte (Font: varies) 

 

Coordenades geogràfiques del terme municipal de Sant Martí Sarroca 

 

Sant Martí Sarroca 
Latitud 41°22'45'' N 

Longitud 1°36'39'' E 

Altitud (m) 291 

UTM (m) 
UTMx 383.954 

UTMy 4.582.667 
Taula 1- Coordenades geogràfiques (Font: IDESCAT)  
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1.1 Aspectes geogràfics de Sant Martí Sarroca 

El municipi de Sant Martí Sarroca es troba situat a la vall del riu de Foix, a la part 
centreoccidental de la comarca. El riu de Foix fa de límit al sud-est amb els termes de 
Pacs del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, al nord-oest confronta amb el terme 
de Torrelles de Foix, al nord-est amb els termes de Font-rubí i Vilobí del Penedès, al 
sud amb Castellví de la Marca i al sud-oest amb la comarca del Baix Penedès, pel terme 
de Montmell. Segons dades de l’any 2010, el municipi té una població de 3161 

habitants i una densitat de població de 89,6 hab/km2. La població es dissemina entre 
Sant Martí Sarroca, cap de municipi, i diversos veïnats, caseries, barris i masos. Pel 
nucli urbà passa la carretera BP-2121 que des de Vilafranca comunica amb Torrelles de 
Foix i Pontons, d’una banda, i la Llacuna per una altra.  

 

Figura 2 - Mapa topogràfic de Sant Martí Sarroca (Font: ICC) 
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Al sector occidental s’enlairen turons de dos-cents metres sobre el pla, formant els 
darrers contraforts de la serra del Montmell, on hi ha el puig de la Talaia (484 m), el 
puig de l’Artiga (434 m), el pujol del Samuntà (432m) i altres altures menors. La xarxa 
fluvial està formada pel riu de Foix, que travessa el terme de nord a sud i gran quantitat 
de barrancs i rieres, entre les quals la més important és la de Pontons, situada a la plana 
de la Bleda, a l’extrem sud-oriental del terme.  

1.2 Evolució demogràfica 

La població del terme de Sant Martí Sarroca, que era de 1821 habitants el 1860, 
començà a augmentar a partir d’aquest any, sobretot entre els anys vint i quaranta del 

segle XX. El cens experimentà una minva constant a partir dels anys cinquanta (2607 
habitants el 1950 i 2339 habitants el 1970), però d’ençà del 1981 s’inicià una lenta 

recuperació, 2394 habitants el 1991 i 2721 habitants el 2005. Segons l’últim cens la 

població és de 3161 habitants. Cal notar, però, que la població s’incrementa a l’estiu en 

1200 persones aproximadament. Aquest increment és degut a que moltes vivendes són 
utilitzades com a segones residències. 

 

Padró Sant Martí Sarroca 

Any Població Creixement anual 

1999 2457 
 2000 2478 0,85% 

2001 2512 1,35% 

2002 2531 0,75% 

2003 2569 1,48% 

2004 2650 3,06% 

2005 2721 2,61% 

2006 2849 4,49% 

2007 2997 4,94% 

2008 3077 2,60% 

2009 3142 2,07% 

2010 3161 0,60% 
Taula 2 - Xifres padró Sant Martí Sarroca (Font: IDESCAT) 

 

Tot i ser un poble amb una població bastant petita, aquesta població es troba molt 
descentralitzada respecte al nucli urbà de Sant Martí Sarroca. El Poble està subdividit en 
quatre barris, Sant Martí Sarroca, la Bleda, la Roca i Roviraroja. I tot i que al barri 
central es concentra més de la meitat de la població, 1.688 persones, i que la resta de 
barris no sobrepassen els 130 habitants, encara hi ha un total de més de 1.100 persones 
que no es troben a cap barri concret, si no que estan repartits pel territori de tal manera 
que no poden ser englobats a cap dels districtes. 
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Entitat singular Nucli de població Població 
La Bleda La Bleda 109 

La Roca La Roca 116 

Rovira Roja Rovira Roja 126 

Sant Martí Sarroca Sant Martí Sarroca 1688 

Disseminat 14 1103 
Taula 3 - Distribució de la població (Font: INE 2009) 

1.3 Economia 

Si comparem el municipi de Sant Martí Sarroca amb la resta de Catalunya i Espanya 
veiem que es tracta d’una població amb un sector agrari molt destacable, on hi ha un 

sector agrari un 20% més important que Catalunya i un 18% major que el conjunt de 
l’Estat espanyol (dades provinents de l’any 2007). Observem també que el sector de la 

construcció es situa també 10 punts per sobre de la mitjana catalana i espanyola. Així 
doncs veiem que si a Sant Martí Sarroca el sector de la construcció ocupa el 23’5% de 

l’esfera econòmica, a Catalunya i Espanya ho fa el 12’5 i 13’25%, respectivament. Per 

contra, els sectors de la indústria i serveis es troben situats per sota de la mitjana 
autonòmica i estatal. Concretament la indústria, que representa el 12% dels sectors 
econòmics a Sant Martí Sarroca, es situa uns 10 punts per sota de la mitjana catalana, 
que es troba gairebé al 22%, i 4 punts per sota del percentatge espanyol, que és del 16%. 
Pel que fa als serveis resulta molt significatiu que a Sant Marí Sarroca, amb el 42%, es 
situïn més de 220 punts per sota de les mitjanes catalana, del 63’6%, i espanyola, del 

66’18%. Els sectors de l’agricultura i els serveis serien doncs els més distants del 

conjunt autonòmic i estatal, predominant clarament l’agricultura sobre els serveis. Així 

mateix, també veiem un lleuger predomini de la construcció per sobre de la indústria.  

 
Figura 3 - Ocupació i atur per sectors econòmics (Font: fitxa municipal de Caja España) 
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Pel que fa a les empreses, a Sant Martí Sarroca hi ha un total de 120 empreses, 
separades en funció del sector d’activitat al que pertanyen, quasi la meitat, un 46,67% es 

dediquen al sector serveis, seguidament de les empreses dedicades a la construcció (que 
sumen un 24,17%), i de les empreses dedicades al sector de l’agricultura que 

representen un 18,33% del total. Finalment les empreses del sector industrial amb un 
10,83%. 

L’agricultura de secà és el recurs econòmic més important del municipi, i el conreu 
principal és la vinya. Igual com passa amb altres localitats de la comarca, la vinya 
substitueix altres conreus tradicionals, especialment els cereals. La majoria de la 
producció de raïm és destinada ala indústria del vi escumós, bé en caves instal·lades en 
el mateix terme o a través d’empreses de Sant Sadurní d’Anoia o Vilafranca del 
Penedès. També hi ha oliveres, fruiters i algunes hectàrees d’hortalisses. L’activitat 

industrial és reduïda i es limita a algunes empreses dels rams de la metal·lúrgia, el tèxtil, 
la perfumeria o de materials de construcció. Malgrat l’existència de jaciments de guix a 

Can Sogues, no s’exploten, i l’activitat derivada de l’aprofitament de minerals es 

redueix a la fabricació de ciment i d’escaiola i a l’extracció d’àrids o sorres. 

1.4 Infraestructures 

Sant Martí Sarroca es troba a 10 quilòmetres Vilafranca del Penedès. Aquesta connexió 
es fa a traves de la carretera BP-2121, que comunica el nucli urbà de Sant Martí Sarroca 
amb Vilafranca del Penedès, amb l’autopista AP-2/AP-7 i amb la carretera N-340. Al 
barri de la Rovira Roja s’hi arriba per la carretera BV-2151. El nucli de la Bleda 
comunica amb Vilafranca del Penedès per la carretera B-212. 

Un dels dèficits que té Sant Martí Sarroca és la poca freqüència del transport públic. per 
la qual cosa l’ús del vehicle privat és elevat. Aquests vehicles van majoritàriament fins a 

Vilafranca del Penedès, que és on es troba l’enllaç amb les comunicacions d’autobús i 

tren amb els principals nuclis urbans del territori català.  

Les infraestructures acusen els elevats costos derivats del caràcter disseminat dels 
habitatges. Si bé no s’hi han construït urbanitzacions, moltes cases situades dins el nucli 
urbà i als barris propers de la Roca i la Serra de Dalt, com també gran quantitat de cases 
disseminades, són utilitzades com a segones residències a l’estiu. 

2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

El present projecte contempla l’execució de la nova variant de la carretera BP-2121 al 
seu pas per Sant Martí Sarroca, per tal de perfeccionar les comunicacions entre la 
capital de comarca, Vilafranca del Penedès, i els pobles del voltant. L’execució de la 

nova variant farà que els vehicles de pas, que actualment han de circular pel centre de 
Sant Martí Sarroca, ho facin a través de l’alternativa proposada.  
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Actualment, la carretera BP-2121 discorre per l’interior del municipi de Sant Martí 

Sarroca. Aquesta incursió, provoca molèsties, a la vegada que es fa impossible dotar a la 
carretera de les característiques geomètriques que permetin millorar les condicions de 
velocitat i seguretat de circulació. 

La construcció de la variant evitaria un gran nombre de desplaçaments per l’interior de 

la població, millorant així el confort dels seus habitants. Per una altra banda, en evitar 
aquest tram per l’interior del nucli urbà, es milloraria també els temps de recorregut dels 

itineraris que inclouen el tram objecte d’estudi, i un bon nombre d’encreuaments entre 

els diversos desplaçaments. Així doncs, per tal de dotar aquest tram d’un nivell de 

servei i condicions de seguretat adients es creu necessari procedir a la redacció del 
present projecte. 

 

Figura 4 - Alternatives proposades 

Per tant, els objectius primordials d’aquest estudi són: 

- Millorar el traçat actual per adequar-lo a les necessitats del tràfic. 
- Eixamplament de la plataforma. 
- Ordenació i millora dels accessos existents. 
- Millorar les interseccions entre les carreteres. 
- Alliberar de tràfic de pas el centre del nucli urbà. 
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3. ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

En data 8 d’abril de 2008 s’aprova el POUM, en el qual apareix una reserva de sòl pel 

traçat de la variant de la BP-2121 al nord del municipi. 

En data 20 d’abril de 2010 el Govern de Catalunya aprova definitivament el Pla 

territorial metropolità de Barcelona amb executivitat immediata. En l’apartat de 

proposta de les infraestructures de mobilitat queda reflectit el traçat de la carretera BP-
2121 al seu pas per Sant Martí Sarroca.  

 

Figura  1 - Reserva sòl (Font: POUM) 

4. PARÀMETRES DE DISSENY 

A continuació s’exposen els principals paràmetres de disseny definits per a l’elaboració 

del present projecte constructiu “Variant de la carretera BP-2121 al terme municipal de 
Sant Martí Sarroca” 

Paràmetres de disseny 
Tipus de xarxa Local 

Tipus de via 
Carretera convencional 

1+1 

Tipus de terreny Ondulat 

Velocitat de projecte 80 km/h 

Secció tipus: 7/10 

Calçada 2 x 3,5 m 

Vorals 2 x 1,5 m 
Taula 4 - Paràmetres bàsics pel disseny de la nova carretera (Font: elaboració pròpia) 
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1. INTRODUCCIÓ 

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

a l’elaboració del projecte constructiu “Variant de la carretera BP-2121 al terme 
municipal de Sant Martí Sarroca”. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA UTILITZADA 

Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 
Project, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50000 i 1:5000 facilitats pel Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50000 s’ha consultat i utilitzat el full corresponent 

al mapa topogràfic de Catalunya que s’enumera a continuació: 

- Full 419 Vilafranca del Penedès 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:5000, s’han emprat els fulls propietat del Institut 
Cartogràfic de Catalunya que tot seguit s’enumeren 

Full: 275-126 Nom: Torrelles de Foix Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5000 
Full: 276-126 Nom: Sant Martí Sarroca Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5000 
 

A més per a la realització d’aquest projecte s’ha disposat de cartografia parcial de la 
zona a escala 1:1000 subministrada pel senyor Jordi Galtés, arquitecte municipal.  

Com que no es disposava d’una topografia 1:1000 de la zona on s’havien de realitzar les 
alternatives, s’ha utilitzat la topografia a escala 1:5000 i s’han triangulat de nou els 

punts amb el programa MDT, per obtenir unes topografia 1:1000.  

Per a l’estudi de la Geologia i Geotècnia s’ha utilitzat el mapa geològic a escala 1:50000 
de la comarca de l’Alt Penedès, també proporcionat per l’ICC.  

Així, en aquest projecte s’han utilitzat plantes de topografia representades a diferents 
escales per a generar les plantes de situació (1:50000) i de conjunt (1:5000) per una 
banda, i plantes generals i de definició geomètrica (1:1000 i 1:5000) per l’altra. La 

informació d’aquest fulls, digitalitzada, també ha estat necessària per a la realització 

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

longitudinals i transversals de la carretera, així com els càlculs d’amidaments de 

moviment de terres necessaris en aquest projecte i altres unitats rellevants per a 
l’elaboració del projecte.  

3. ESTABLIMENT DE LES BASES DE REPLANTEIG 
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Per al replanteig de les obres s’hauran d’utilitzar les fulles de la cartografia topogràfica 

a escala 1:5000 del Institut Cartogràfic de Catalunya que s’han esmentat amb 

anterioritat.  

Sobre aquesta cartografia es poden situar els vèrtex geodèsics que, per estar pròxims a 
la zona a recolzar amb el replanteig, serien utilitzats per a enllaçar la nostra xarxa amb 
el Sistema Oficial de coordenades UTM, vèrtex geodèsics que cobrint la totalitat de la 
zona a aixecar, constitueixen els vèrtex de sortida i arribada de les triangulacions a 
realitzar.  

El procediment a realitzar seria el següent: 

1. Estacionar un receptor en un punt de coordenades conegudes (vèrtex geodèsic). 
 

2. Obtenir les coordenades d’un receptor posicionat en altre punt (estacions de 

recolzament), mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al 
correlacionar les observacions simultànies a diferents satèl·lits en els dues 
estacions. 
 

3. Realitzar el càlcul i processament de dades mitjançant un software adequat per a 
dur a terme aquesta tasca.  
 

Tot i no presentar-se de forma detallada en aquest projecte totes les dades necessàries 
per al replanteig detallat de les obres, es proposa l’elecció dels vèrtex geodèsics de la 

poligonal bàsica a partir dels quals donaríem coordenades a les bases de replanteig 
(recolzament) necessàries in-situ.  

A continuació es presenten les fitxes tècniques dels vèrtexs geodèsics més propers a la 
zona d’actuació com a bases de replanteig. 

Vèrtexs X Y Z 
Clapi Vell (Torrelles de Foix) 378251,680 m 4583063,090 m 753,605 m 
El Castellot (Castellví de la Marca) 381165,580 m 4577410,190 m  467,787 m 
Olivella (Vilobí del Penedès) 387735,570 m 4582857,630 m 382,652 m 
Sant Pau (Pacs del Penedès) 389761,960 m 4579578,530 m  303,260 m 

Taula 1 - Bases de replanteig (Font: IGN) 
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APÈNDIX 1 

-RESSENYES DE VÈRTEXS GEODÈSICS- 

 



 



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO

DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Servicio de Programas Geodésicos

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 30-jul-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

41923
Clapi Vell
Torrelles de Foix

Barcelona

01 de mayo de 1978

sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m

1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 32' 37,8684''

41° 23' 20,9999''

1° 32' 33,66303'' ±0.007 m

41° 23' 16,94668'' ±0.01 m

753,605 m ±0.015 (BP)

01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

31

378251,68 m

4583063,09 m

378157,454 m

4582859,319 m

0,999782404 0,999782700

- 0° 57' 46'' - 0° 57' 49''

(BP)703,914 m.

Situado en lo más alto de una montaña llamada Clapí Vell y rodeado de
pinos.

A 1 Km. de Torrellas de Foix, en dirección a Pontons, se entra por un
camino a la izquierda que a los 50 m. pasa por dos casas y la fuente de
las Dons. A los 200 m. queda un camino a la derecha, se pasa un puente,
se llega 200 m. después a un chalet a la izquierda y siguiendo de frente el
camino, a los 3 Km., en un collado, se deja el coche. Se sube a pie, por la
derecha, los 200 m. que faltan hasta la señal.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS
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DE ESPAÑA

MINISTERIO

DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Cartografía de situación 30-jul-2011

041923 Clapi VellEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 31

376000

376000

376000

376000

377000
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MINISTERIO
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INSTITUTO
GEOGRÁFICO
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Servicio de Programas Geodésicos

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 30-jul-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

41930
El Castellot
Castellví de la Marca

Barcelona

04 de mayo de 1978

sin centrado forzado..:
0,40 m 0,40 m

0,40 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 34' 47,2816''

41° 20' 19,3203''

1° 34' 43,08924'' ±0.007 m

41° 20' 15,25443'' ±0.01 m

517,287 m ±0.016 (BP)

01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

31

381165,58 m

4577410,19 m

381071,492 m

4577206,151 m

0,999773779 0,999774067

- 0° 56' 17'' - 0° 56' 20''

(BP)467,787 m.

Situado a 3 m. de la torre de un castillo en ruinas, sobre un cerro muy
pronunciado junto a la carretera.

Desde Vilafranca del Penedés a Tarragona, se sigue a la derecha la
carretera local de San Jaime dels Domenys. Por la carretera se recorren
4 Km. y se continúa por otra carretera, también a la derecha, que a los
6,5 Km. llega al caserío de Ribafort y un poco después se pasa un
puente. A la derecha se sigue un camino que bordea el cerro por el N. Se
sube a pie por un sendero, apto para caballerías, unos 400 m. El camino
es propio para vehículo T.T.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS
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Reseña Vértice Geodésico 30-jul-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

41953
Olivella
Vilobí del Penedès

Barcelona

28 de abril de 1978

sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m

1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 39' 26,2423''

41° 23' 19,3055''

1° 39' 22,05644'' ±0.007 m

41° 23' 15,25081'' ±0.01 m

382,652 m ±0.015 (BP)

01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

31

387735,57 m

4582857,63 m

387641,528 m

4582653,695 m

0,999755092 0,999755364

- 0° 53' 16'' - 0° 53' 19''

(BP)333,174 m.

Situado en lo más alto de La Coma, a 50 m. del depósito de agua de
Viloví.

Desde Viloví se sigue un camino que va a las Canteras. En una curva y
un cambio de rasante, se continúa por un camino a la derecha, se cruza
el barrio alto del pueblo y a 100 m., pasado éste, se sigue otro camino a
la derecha, en peor estado. Subiendo al alto del cerro y siempre hacia la
derecha, se llega al pie del vértice.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS
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Reseña Vértice Geodésico 30-jul-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

41961
Sant Pau
Pacs del Penedès

Barcelona

04 de mayo de 1978

sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m

1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 40' 55,6165''

41° 21' 34,0125''

1° 40' 51,43735'' ±0.007 m

41° 21' 29,95485'' ±0.01 m

352,678 m ±0.015 (BP)

01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

31

389761,96 m

4579578,53 m

389667,976 m

4579374,572 m

0,999749545 0,999749811

- 0° 52' 15'' - 0° 52' 18''

(BP)303,260 m.

Situado en lo alto del cerro Sant Pau, junto a una casa actualmente en
construcción.

Desde Pachs, se sigue el camino del cementerio y pasado el puente se
continúa por el camino de la izquierda; 400 m. después, en un cruce de
caminos, se recorrren 600 m. por el de enfrente y se pasa el cementerio,
una granja de perros "Pastor man" y a los 900 m. se sigue un camino a la
derecha, que sube con gran pendiente a lo alto del cerro, en donde a la
derecha se sigue otro camino peor que 100 m. después llega hasta el
vértice.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO

DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Cartografía de situación 30-jul-2011

041961 Sant PauEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 31

388000

388000

388000

388000

389000

389000

389000

389000

390000

390000

390000

390000

391000

391000

391000

391000

4579000

4579000

4579000

4579000

4580000

4580000

4580000

4580000

Sant Pau


