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RESUM
L’objecte del present projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per l’execució d’una
variant de la carretera C-28 al seu pas per Vielha, amb la finalitat de permetre una circulació més
ràpida, segura y directa que l’actual.
La carretera C-28 passa actualment pel l’interior del nucli urbà de Vielha, capital de la comarca de la
Val d’Aran. El fet d’evitar el pas de la carretera per l’interior del nucli urbà propicia una millora en
la qualitat de vida dels habitants del municipi, mitjançant la reducció del risc d’accidents i de la
contaminació acústica, al mateix temps que permet una reducció del temps de viatge per tots aquells
usuaris de la carretera la destinació dels quals els obliga a passar pel municipi de Vielha. En aquest
sentit, cal fer un esment a la importància turística i mediambiental de la zona.
Per dur a terme el present projecte constructiu s’han considerat en primer lloc els elements
condicionants de l’àrea objecte d’estudi: planejament urbanístic, geologia i geotècnia, climatologia i
hidrologia, i trànsit. S’han plantejat 4 alternatives (una dels quals la situació actual), què s’han valorat
i comparat tenint en compte els següents criteris: de traçat, constructiu, funcional, econòmic i
financer, mediambiental, i social i turístic. Aquest estudi comparatiu ha permès identificar la solució
òptima a desenvolupar com a Variant de la C-28 al seu pas per Vielha.
A continuació, s’ha procedit a definir la solució adoptada tenint en compte els següents elements
característics: traçat, moviment de terres, ferms i paviments, drenatge, senyalització, serveis afectats,
expropiacions, estructures, reposició de camins, i Estudi d’Impacte Ambiental. Finalment, es
descriuen els aspectes relacionats amb el procediment constructiu: organització i desenvolupament
de les obres, pla d’obra, Estudi de Seguretat i Salut, Pla de Control de Qualitat i càlcul del
pressupost.
Paraules clau: variant, carretera, evitar nucli urbà, terreny muntanyós molt accidentat,
consideracions mediambientals, turisme
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1

ANTECEDENTS

El present Projecte Final de Carrera porta com a títol "Projecte Constructiu de la Variant de la C28 al seu pas per Vielha", ha estat proposat per l’autor i supervisat pel tutor, el Sr. Ignacio Valero
López.
Els objectius d'aquest treball són justificar la necessitat de dur a terme la construcció d’una variant a
la carretera C-28 al seu pas per Vielha, realitzar un estudi d’alternatives i finalment desenvolupar la
solució escollida a nivell de projecte constructiu.

2

RAÓ DE SER DEL PROJECTE

2.1

DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI AFECTAT

El tram de la carretera d’estudi es situa al municipi de Vielha e Mijaran, el qual ocupa la part central
de la comarca de la Val d’Aran i n’és el segon més extens. Ocupa una superfície de 211,7 km2 i té
5.454 habitants (segons el padró oficial del 1 de gener de 2012), xifra que correspon 54,24% de la
població de la comarca.
El casc urbà de Vielha concentra la majoria dels habitants del municipi (un 63). El tram de la
carretera C-28 objecte d’estudi passa per les entitats de Vielha (974 m), Betrén (1.036 m) i Escunhau
(1.049 m). Vielha es troba a la confluència del riu La Garona amb el seu afluent Nere. Es calcula
que Vielha compta amb 1568, Betrén amb 525 habitants i Escunhau amb 114 (dades de 2011).
L’economia del municipi es sustenta bàsicament en el turisme, d’una intensitat considerable degut a
l’entorn natural de tota la Val d’Aran i a la seva situació de proximitat a les estacions d’esquí de
Baqueira-Beret. Vielha és el centre turístic, comercial i de serveis de la Val d’Aran i disposa d’un
ampli repertori de restaurants, comerços i allotjament. L’activitat agrícola i ramadera, que comptava
amb alguns prats regats i de secà, i amb caps de bestiar boví, oví i cavallí, han minvat de manera
considerable en els darrers anys. La indústria drapera, tradicional de la Val d’Aran, ja no es
conserva.
2.2

NECESSITAT DE LA MILLORA DE LA CARRETERA

La necessitat de construir una variant a la carretera C-28 al seu pas per Vielha ve motivada per la
voluntat d’evitar el tràfic rodat de pas de la C-28 per l’interior del nucli urbà de Vielha, el que
permetrà:
-

Reduir el tram d’accidents en el tram urbà

-

Millorar les condicions de via de comunicació i oferir una conducció còmoda i segura

-

Evitar la congestió de tràfic

-

Millorar les condicions mediambientals a l’interior del nucli urbà
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Els motius que justifiquen la seva construcció s’enumeren a continuació:
-

Una part important del volum de vehicles que transiten aquesta via no tenen com origen o
final de trajecte la població de Vielha, únicament la creuen per arribar a la seva destinació

-

La senyalització existent a la C-28 al llarg del seu tram urbà a l’interior de Vielha altera el
pas dels vehicles que circulen per la via sense intenció de deturar-se al nucli urbà

-

Donat al caràcter turístic de la zona i a la capitalitat de la ciutat de Vielha, en moltes
ocasions es donen situacions en què vehicles particulars, autobusos i vianants comparteixen
l’espai per circular

-

La C-28 actual al seu pas per Vielha s’ha constituït com l’eix vertebrador i carrer principal
de la ciutat. Molts espais públics (places, església...) i d’altres carrers principals de la
població hi entren en contacte, generant moviments de persones al voltant de la via de
comunicació

-

La presència de lots d’aparcament i de nombrosos comerços sobre la via afavoreixen les
parades en doble filera que, tot i que breus, alteren el pas dels vehicles que circulen per la
via sense intenció de deturar-se

Aquests fets refermen la raó de ser del present projecte constructiu.
Figura 1. Tram del projecte

Font: ICC
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S’aprofundeix més a l’Annex 01. Raó de ser del projecte.

3

CONDICIONANTS

3.1

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Per poder redactar un bon projecte constructiu de la millora de traçat de la carretera cal conèixer
cap a on i fins a on podrà créixer el nucli urbà, així com les zones urbanitzables en el terme
municipal, per tal que el nou traçat de la carretera s’adeqüi a la normativa aplicable i no entri en
contradicció amb les Normes Subsidiàries.
S’han consultat les diferents figures de planejament urbanístic vigent, les quals s’enumeren a
continuació:
-

Text refós de les Normes Subsidiàries i Complementaries de planejament de la Val d’Aran,
aprovat el 18 de gener de 1982

-

Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat el 25 de juliol de 2006

-

Pla Director Urbanístic de la Val d’Aran, aprovat el 28 de juny de 2010

Actualment, el tram inicial de la C-28 passa per l’interior del nucli urbà de Vielha i, per tant, per
terreny urbanitzat. Un cop deixa enrere les poblacions de Vielha i Betrén, la carretera marca el límit
entre sòl rústic, ubicat al sud de la mateixa, i sòl de protecció, al nord, fins arribar a Escunhau, on
torna a travessar sòl urbanitzat. Així doncs, el terreny situat al nord de les diferents poblacions que
es succeeixen al llarg de l’actual C-28 ( i del riu La Garona) és principalment de protecció, i el
terreny situat al sud de les mateixes (i del riu) és rústic.
Figura 2. Usos i qualificació del sòl segons la normativa vigent

Font: RPUC
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A l’Annex 02. Planejament Urbanístic es detallen amb exactitud els diferents usos del sòl i la
informació cadastral.
3.2

CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

Per a la realització del present projecte s'ha utilitzat topografia digital a escala 1:1000 facilitada per
Gestió d’Infraestructures, S.A. A més, aquesta s’ha complementat amb topografia a escales 1:50.000
i 1:5.000 elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
Per últim per avaluar les afectacions de la traçat en el territori i la seva ocupació s’han utilitzat
ortofotos i imatges preses per satèl·lit.
Així, en aquest projecte s’han utilitzat plantes de topografia representades a diferents escales per a
generar les plantes de situació (1:50.000) i de conjunt (1:5.000) per una banda, i plantes generals i de
definició geomètrica (1:1.000 i 1.5000) per l’altra. La informació d’aquests 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.
Cal destacar que, donat que la topografia a escala 1:1000 és estreta, en alguns plànols es representa
la topografia a escala 1:1000 combinada amb la topografia a escala 1:5000 (allà on no hi ha la de
1:1000).
3.3
3.3.1

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
CONTEXT GEOLÒGIC

El tram d’estudi transcorre per la Zona Axial dels Pirineus, la qual correspon a una franja de
direcció E-W situada a la part central dels Pirineus i que constitueix l’eix de la Cadena. La zona
primària axial va ser afectada intensament per l’orogènia herciniana i posteriorment ha patit
deformacions de l’orogènia alpina, tot i que no penetratives. Totes les roques que hi afloren tenen
una edat que va des del Càmbric fins al Carbonífer. Aquestes roques paleozoiques es troben
deformades, existint per un costat estructures i metamorfisme hercinià i per l’altre estructures
alpines, consistents principalment en encavalcaments.
En la part central de la Zona Axial es poden distingir sis grans estructures, entre les quals es troba el
Sinclinori de la Val d’Aran. La Val d’Aran es troba al nord-oest de la província de Lleida i és solcada
pel riu Garona, què es dirigeix al Nord, abocant les seves aigües a l’oceà Atlàntic. El relleu d’aquesta
zona es caracteritza per ser molt muntanyós, format per amples valls transversals al Garona.
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3.3.2

CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES GENERALS I LITOLOGIA

Per a estudiar la geologia de la zona s’han utilitzat:
•

L’esbós provisional del full pertanyent a l’IGME anomenat com: Canejan-Vielha (Núm.
148), inclòs a l’Apèndix I del present Annex

•

El full del Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50 000 pertanyent al IGC anomenat
com: Val d’Aran (Núm. 39), presentat en les figures a continuació

La figura 3 mostra la geologia de la zona on es troba el tram del projecte amb aquesta marcada.
Figura 3. Mapa geològic de la zona on es troba el tram d’estudi

Font: IGME

La carretera projectada passa principalment per una unitat geològica, del Cenozoic Quaternari, la
qual s’anomena 𝑄!" . Tanmateix, una de les alternatives proposades i considerades en l’Estudi
d’Alternatives en el seu darrer tram travessa la unitat geològica 𝐷! . Al mateix temps, cal tenir en
compte que la potència dels desmunts en algun dels trams de la variant permet assegurar que es
travessarà roca sana.
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3.3.2.1

UNITAT 𝑄!"

Són dipòsits col·luvials del Cenozoic Quaternari, concretament de l’Holocè. Es tracta de matrius
llimoses-argiloses amb còdols angulosos dispersos. La composició dels còdols és poligènica i
correspon a la del substrat sobre el qual descansen.
És la unitat geològica més important per volum en la zona de projecte. Es presenta com un conjunt
de materials fruit de la meteorització dels materials en cota a ells. En el tram que ocupa aquesta
unitat hi trobem desmunts i terraplens. És un material de bones característiques pel seu
aprofitament.
3.3.2.2

UNITAT 𝐷!

És una alternància de pissarres i lutites verdoses i grisoses, gresos de gra fi, i capes de calcàries del
Paleozoic, concretament del Devonià Superior. Es tracta d’una successió siliciclàstica, què ocupen
alguns decímetres o inclòs centímetres. S’hi identifiquen estructures sedimentàries, entre les quals es
detaquen: les laminacions paral.leles i creuades, les granoclassificacions, els ripples marins i els
slumps d’escala centimètrica (que indiquen una sedimentació en un medi inestable).
En el tram de la zona d’estudi afectat per aquesta unitat geològica, es troben materials de tipus roca.
Es tracta de pissarra de color gris i tacte sedós. Es troba molt fracturada i plegada, i per tant no
ofereix capacitats tensionals elevades. S’hi observa foliació i un conjunt de discontinuïtats que
podrien formar una familia.
3.3.3

HIDROGEOLOGIA

D’acord amb els estudis de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), es pot concloure que la zona del
projecte es troba ubicada a la Conca d’Arriu Garona i no es troba sobre cap aqüífer protegit.
Tanmateix, cal fer referència al fet que l’Agència Catalana de l’Aigua identifica la presència
d’episodis de contaminació per combustibles a la zona.
Estrenyent la perspectiva, la zona d’estudi està dominada des del punt de vista hidrogeològic per la
presència del riu La Garona, el riu Nere i altres afluents, i per algunes de les rieres que hi aflueixen.
Aquests rius porten aigua durant tot l’any i arriben al seu cabal màxim en èpoques de desgel.
Els recursos hídrics de la zona estan associats als cursos fluvials i a les rieres que aporten aigua
principalment de desgel. Els dipòsits que formen els materials granulars funcionen com a aqüífers
entre les zones d’aportació d’aigua i el riu.
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3.3.4

RIPABILITAT I EXCAVABILITAT

La capa més superficial de tota la zona d’estudi està ocupada principalment per materials força
meteoritzats d’alta ripabilitat. Aquests sòls són generalment d’excavació de baixa o mitja dificultat, i
per tant es podran fer servir mitjans mecànics (retroexcavadora o ríper). Tot i això, es podrien
donar afloraments de roca superficialment en alguns punts (en particular a les vessants de La
Garona), els quals no son excavables mitjançant mitjans mecànics i requeriran de martells picadors.
A més a més, en aquells punt del traçat on es requereixin desmunts amb profunditats elevades, és
molt probable trobar roca sana, la qual no serà excavable mitjançant mitjans mecànics i requerirà de
martells pneumàtics, i inclòs explosius.
3.3.5

CATEGORIA D’ESPLANADA

Donada la impossibilitat de fer un estudi detallat en camp i els posteriors assaigs de laboratori, s’han
hagut d’estimar les capacitats portants dels diferents sòls, així com altres característiques. A
continuació s’expliquen les estimacions fetes en cada una de les unitats geològiques per tal de saber
la categoria de l’esplanada:
•

UNITAT  𝑄𝑐𝑜: S’hi troben còdols angulosos heteromètrics dins d’una matriu llimosaargilosa. Materials fruit de la meteorització dels materials superior en cota a ells. Es pot
estimar un tipus de sòl tolerable (0)

•

UNITAT  𝐷𝑏: Constituïda per materials tipus roca, molt fracturats i plegats, amb foliació i
discontinuïtats. Tot i tenir problemes d’estabilitat de talussos, la capacitat portant és molt
elevada. Es tracta de sòl seleccionat (2)

•
3.3.6

ROCA SANA: Capacitat portant molt elevada. Es tracta de sòl seleccionat (2)
DESMUNTS I TERRAPLENS

Considerant la distribució de materials present a l’àrea d’estudi i tenint en compte l’accidentada
orografia de la zona i la necessitat de reduir al mínim l’afectació, tot assegurant l’estabilitat dels
desmunts, és recomanable utilitzar pendents de desmunt en sòls i roca meteoritzada de 1H:1V,
podent ésser més verticals en desmunts amb potències elevades on s’arribi a la roca sana. En aquells
trams on es trobi sana, tenint en compte a més a més que s’hi trobaran desmunts més elevats,
considerant les característiques resistents de la roca i intentant reduir al mínim l’afectació i el volum
d’excavació, es recomanen talussos 1H:5V.
Basant-se en l’observació dels terraplens existents a la carretera, s’utilitzaran pendents de terraplè
3H:2V, i a tots ells se’ls aplicarà una revegetació (hidrosembra). Degut a les bones característiques
tenso-deformacionals del terreny natural subjacent, s’estima que els assentaments del terreny seran
immediats i poc importants.
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En general, cal aplicar un sanejament en el terreny prèviament a l’execució dels desmunts i
terraplens corresponent com a mínim a la capa de terra vegetal, la qual té un gruix mitjà de 20 cm.
3.4

CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA

El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfologia, la
tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i condiciona les
formes de vida i els usos del sòl per part de l'home. L'anàlisi dels paràmetres climàtics permet
diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la construcció de l'obra i els períodes
òptims per realitzar les tasques de repoblació vegetal i hidrosembra.
La Val d’Aran és l’únic indret de Catalunya que té un clima diferent al mediterrani: l’Oceànic. La
latitud i el relleu son els essencials determinants del clima aranès, de tipus atlàntic, ja que la vall rep
de ple els vents provinents de l’oceà atlàntic. En general, la climatologia de la comarca és humida i
freda. La precipitació mitja anual és elevada, entre 900mm i 1.100mm, distribuïda regularment al
llarg de l’any. Les temperatures hivernals són fredes (la temperatura mínima mitjana es troba per
sota dels 0°C	
  al fons de la vall i es encara més extrema als cims) i els estius suaus (amb temperatures
mitjanes de 17°C a la vall i 14°C a la muntanya). El període lliure de glaçades s’estén entre els mesos
d’estiu (juny, juliol i agost).
Per un anàlisi més detallat de la climatologia i l’hidrologia es pot consultar l’Annex 10.
Climatologia, hidrologia i drenatge.
3.5

TRÀNSIT

L’estació d’aforament que s’ha considerat per dur a terme l’estudi de trànsit es troba a la població de
Vielha e Mijaran, sobre la carretera C-28, de dos carrils, al PK 27 + 858. Es tracta d’una estació
permanent i, per tant, afora les 24 hores del dia tots els dies de l’any mitjançant un equip automàtic
de registre horari, instal·lat de manera permanent.
El creixement mitjà anual del parc de vehicles, directament relacionat amb el creixement del tràfic,
en el període entre 1991 i 2011, té un valor de 0,94%, essent 1,55% en el primer subperíode
comprès entre els anys 1991 i 2001, i 0,34% en el segon subperíode comprès entre els anys 2002 i
2011. D’altra banda, cal tenir en compte la forta estacionalitat del tràfic a la zona: les mitjanes
mensuals més elevades es donen als mesos d’hivern i al mes d’agost, triplicant gairebé les més
discretes, als mesos de maig i juny, fet que marca la importància que té el turisme a la zona.
D’acord amb les dades disponibles, i sempre intentant dur a terme una prognosi conservadora, es
considerarà un creixement vegetatiu de l’0% anual (𝑐) durant el període comprès entre l’últim any
del qual es disposen dades d’aforament i l’any de posada en servei.
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Un cop la infraestructura es trobi en servei, cal considerar també el tràfic atret i generat. Degut a les
condicions orogràfiques i al caràcter aïllat de la Val d’Aran, no es preveu un augment del tràfic
degut al traspàs de viatges d’altres rutes. Tanmateix, sí es preveu un creixement associat al
moviment turístic. En termes de tràfic, aquest es traduirà tant en un augment del pas de vehicles de
turistes, com en un augment en el parc de vehicles i en la intensitat de tràfic de residents, motivats
aquests darrers per l’activitat sòcio-econòmica generada. Es considerarà un creixement anual de la
IMD del 4% associat als efectes de l’increment del turisme durant els primers 10 anys d’explotació
(𝑔! ) i de l’2% durant els 20 següents (𝑔! ).
Així doncs:
IMD!"#$ = IMD!"## · (1 +
IMD!"#$ = IMD!"## · (1 +

c !
g!
) · (1 +
)
100
100

c !"
g! !"
g ! !"
) · (1 +
) · (1 +
)
100
100
100

Així doncs, s’obté:
IMD!"#$ = 5640 · (1 + 0)! · (1 + 0,04) = 5.866  veh/dia
IMD!"#$ = 5640 · (1 + 0)!" · (1 + 0,04)!" · (1 + 0,02)!" = 12.407  veh/dia
La IMD de projecte (IMDP) és la intensitat mitja diària de vehicles pesants per carril a l’any de posta
en servei, i s’obté amb la següent fórmula:
IMD! = IMD!"#$ · max R !"##$% ∙

%VP!"##$%
100

On Rcarril és la repartició per carril, és a dir, la proporció del trànsit que correspon al carril estudiat, i
%VPcarril és el percentatge de vehicles pesants del carril, obtinguts amb els aforaments disponibles.
Així, la IMD de projecte és:
•

IMD!   (2018) = 5.866 · max 0,4968 ∙

!,!"
!""

; 0,5032 ∙

!,!"
!""

= 100  veh/dia

La taula 3 proporciona la categoria del trànsit d’una carretera segons la “Norma 6.1-IC Secciones de
firmes de la Instrucción de Carreteras” .
Donada la IMDp obtinguda, sembla que la categoria adequada és T31. Tot i torbar-se molt propera
al límit inferior, podent assolir-lo si es consideressin dades d’altres anys, es decideix restar amb la
categoria T31 per estar del costat de la seguretat (ja que es podria haver subestimat el trànsit de
pesants futur). Per tant, per a tot el tram de carretera del projecte es fixa Categoria T31.
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Taula 1. Categories de trànsit pesat
Nom de la Categoria

IMDp (veh/dia)

T00

IMDp ≥ 4.000

T0

2.000 ≤ IMDp < 4.000

T1

800 ≤ IMDp < 2.000

T2

200 ≤ IMDp < 800

T31

100 ≤ IMDp < 200

T32

50 ≤ IMDp < 100

T41

25 ≤ IMDp < 50

T42

IMDp < 25

Font: Norma 6.1-IC Secciones de firmes de la Instrucción de Carreteras

D’acord amb els càlculs realitzats, el nivell de servei durant total la vida útil de l’obra (30 anys) serà
E, de compliments amb les recomanacions establertes per la “Instrucción de Carreteras”, la qual
exigeix un nivell de servei igual o millor a E per una via de Classe II en l’hora de projecte a l’any
horitzó.
Per veure en detall les hipòtesis seguides i els càlculs realitzats en referència a l’estudi del trànsit, es
pot consultar l’Annex 08. Estudi de trànsit d’aquest projecte.

4

ESTUDI D’ALTERNATIVES

4.1

INTRODUCCIÓ

Per tal de poder resoldre la problemàtica existent a la zona d’estudi, el present projecte planteja tres
alternatives diferents com a possibles millores de la carretera d'estudi, a més de l’existent. La
primera alternativa projectada discorre per la vessant sud de La Garona, l les altres dues pel nord,
plantejant la tercera la execució d’un túnel.
En primer lloc s’ha realitzat una breu descripció de les alternatives. Un cop descrites les solucions
adoptades en cada cas, es procedeix a realitzar un anàlisi de cadascuna d’elles sota criteris de traçat,
constructius, funcionals, econòmics i financers, mediambientals, i socials i turístics.
Després de valorar les diferents alternatives segons els diferents criteris, es realitza un anàlisi
multicriteri per així poder comparar les alternatives d’una manera homogènia. D’aquesta manera es
pot escollir l’alternativa més adequada.
4.2
4.2.1

DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
ALTERNATIVA 0. SITUACIÓ ACTUAL

Consisteix en la “no actuació”, és a dir, en mantenir la situació actual, efectuant únicament feines de
rehabilitació, però sense variar les característiques geomètriques de les vies.
Document 1. Memòria i Annexes a la memòria
Memòria

14

Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

La variant de la C-28 al seu pas per Vielha pretén donar alternatives de pas al trànsit a l’actual C-28
entre els nuclis d’Escunhau i la carretera N-230. Actualment, la connexió entre el PK 25+860 de la
mateixa C-28 (punt d’inici de totes les alternatives plantejades) i la N-230, la qual interseca amb la
C-28 en el PK 23+510 d’aquesta darrera, es fa mitjançant 3.397,204 m de l’esmentada C-28, què
transcorre majoritàriament per l’interior del nucli urbà de Vielha i Betrén, el qual travessa d’est a
oest creant una barrera en el centre de la població, amb múltiples encreuaments de vials i accessos, i
condicionant la vida dels seus habitants.
Un cop s’arriba al PK 23+510 de la C-28, punt d’intersecció entre l’actual C-28 i la N-230, encara al
centre de la ciutat tot i que ja en l’extrem oest, es descriu una rotonda, la qual permet la circulació
cap al sud, per trobar el túnel de Vielha, o cap al nord, en direcció a França.
4.2.2

ALTERNATIVA 1. CORREDOR SUD

Totes les alternatives s’inicien en el PK 25+860, el qual es pren com PK 0+000 de cadascuna
d’elles, permetent interpretar les dades i resultats del programa de traçat.
Aquesta alternativa té el seu inici uns 200 m a l’oest de la intersecció que marca l’inici del poble
d’Escunhau, just a l’oest d’aquesta població. Aquesta alternativa aprofita i millora el traçat actual de
la C-28 fins a una rotonda nova, en zona urbana, localitzada un cop passat Betrén, just damunt de la
mitja intersecció que hi ha actualment, al PK 1+440 aproximadament. Tot seguit, es desvia cap al
sud i voreja el perímetre delimitat per la zona urbanitzada de Vielha, al nord, fins arribar al riu Nere,
el qual travessa mitjançant un pont. La tipologia del viaducte serà en arc, el qual permet aprofitar la
forma en “v” de la vall i salvar la llera i la zona inundable del riu, amb una longitud central lliure de
80 m (des del PK 2+160 fins al PK 2+240). A partir d’aquest, la variant continua vorejant la zona
urbanitzada de Vielha fins que enllaça amb la carretera N-230 en el PK 2+513, punt final de les
alternatives del present estudi, mitjançant una rotonda que dóna continuïtat i permet l’accés a la
població.
Els dos enllaços de la variant amb el traçat existent es duen a terme mitjançant rotondes a nivell,
ambdues de nova construcció. La intersecció giratòria ubicada més a l’est es troba al PK 26+860 de
l’actual C-28, o PK 0+000 de les alternatives de nova construcció, a través de la qual es pot accedir
al nucli de Vielha seguint l’actual traçat de la C-28. L’enllaç projectat més a l’oest, aproximadament
al PK 23+510 de l’actual C-28, també permet accedir al nucli urbà de Vielha.
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2.513,409 m. Els paràmetres que defineixen el traçat en
planta i el traçat en alçat permeten una velocitat de planejament de 65,22 km/h. El radi mínim
utilitzat és de 130 m i la pendent màxima de 8,5 %, amb una inclinació mitjana de 4,53 %. Els
paràmetres mínims i màxims en acords verticals és de 600 i 3.000 respectivament per l’acord
còncau, i 1085 i 3051 per l’acord convex.
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Aquesta alternativa evita totalment el pas dels vehicles pel nucli urbà de Vielha. Tanmateix, travessa
una àrea de creixement natural de la població.
4.2.3

ALTERNATIVA 2. CORREDOR NORD

L’alternativa 2 s’inicia en el mateix punt que l’anterior, al PK 25+860 de l’actual C-28, a l’oest
d’Escunhau, mitjançant una rotonda a nivell de nova construcció, la qual s’emplaça sobre la pròpia
C-28, a la marge dreta del riu La Garona, minimitzant l’afecció sobre la C-28. Des d’aquest punt, la
nova variant gira en direcció nord-oest, encreuant el riu La Garona mitjançant un nou viaducte. La
tipologia del viaducte serà en arc, el qual permet aprofitar la forma en “v” de la vall i salvar la lleva i
la zona inundable del riu, amb una longitud central lliure de 90 m (des del PK 0+050 fins al PK
0+140).
Una vegada encreuada La Garona, la traça gira cap a l’oest i transcorre en secció a mitja vessant,
fins arribar prop de l’inici de la zona urbana, marcada per la urbanització Eth Solan (PK 1+200
aproximadament), construïda fa relativament poc. A partir d’aquest punt, la traça d’aquesta
alternativa 2 gira cap al nord-oest i transcorre novament en secció a mitja vessant, envoltant les
zones urbanitzades, fins arribar a la rotonda del Ministeri, a través de la qual interseca amb la
carretera N-230.
Els dos enllaços de la variant amb el traçat existent es duen a terme mitjançant rotondes a nivell. La
intersecció giratòria ubicada més a l’est es troba al PK 25+860 aproximadament, és de nova
construcció i marca l’inici de les variants. A través d’aquesta es pot accedir als nuclis poblacionals de
Betrén i de Vielha seguint l’actual traçat de la C-28. L’enllaç existent a l’oest, la intersecció giratòria
a nivell entre l’avinguda Garona i la N-230, també permet accedir al nucli urbà de Vielha.
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2.213,98 m. Els paràmetres que defineixen el traçat en
planta i el traçat en alçat permeten una velocitat de planejament de 76,45 km/h. El radi mínim
utilitzat és de 130 m i la pendent màxima de 8 %, amb una inclinació mitjana de 5,06 %. Els
paràmetres mínims i màxims en acords verticals és de 1.750 i 7.500 respectivament per l’acord
còncau, i 1.085 i 2.000 per l’acord convex.
Amb aquesta variant s’evitarà totalment el pas per Vielha en la connectivitat de la C-28 amb la N230 en direcció França, mentre que n’escurçarà el tram urbà, limitant-lo únicament a la zona urbana
de la N-230 per enllaçar en direcció sud, cap al túnel de Vielha. Aquesta carretera disposa de dos
carrils per sentit i es troba a l’oest de la població, molt menys congestionat. Tanmateix, l’últim tram
d’aquesta variant queda determinat per desmunts d’alçades entre 25 i 30 m. Val la pena afegir que la
pendent d’aquest tram és massa elevada per poder plantejar qualsevol tipus de túnel (8% davant del
3% marcat per la normativa.
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4.2.4

ALTERNATIVA 3. TÚNEL

Aquesta alternativa s’inicia un cop més al PK 25+860 de l’actual C-28, a l’oest d’Escunhau,
mitjançant una rotonda a nivell de nova construcció, la qual s’emplaça sobre la pròpia C-28, a la
marge dreta del riu La Garona, minimitzant l’afecció sobre la C-28. Es tracta de la mateixa
intersecció giratòria contemplada a l’alternativa anterior (corredor nord). Des d’aquest punt, la nova
variant gira en direcció nord, encreuant el riu La Garona mitjançant un nou viaducte. La tipologia
del viaducte serà en arc, el qual permet aprofitar la forma en “v” de la vall i salvar la llera i la zona
inundable del riu, amb una longitud central lliure de 65 m (des del PK 0+055 fins al PK 0+120).
A continuació el traçat s’endinsa a la muntanya mitjançant un túnel en direcció nord-oest de 1855 m
(des del PK 0+165 fins al PK 2+020), fins arribar a la rotonda existent de la N-230 comentada
prèviament.
Els dos enllaços de la variant amb el traçat existent es duen a terme mitjançant rotondes a nivell, les
quals coincideixen amb les presentades a l’alternativa 2. La intersecció giratòria ubicada més a l’est
es troba al PK 25+860 aproximadament, és de nova construcció i marca l’inici de les variants. A
través d’aquesta es pot accedir als nuclis poblacionals de Betrén i de Vielha seguint l’actual traçat de
la C-28. L’enllaç existent a l’oest de la variant, la intersecció giratòria a nivell entre l’avinguda
Garona i la N-230, també permet accedir al nucli urbà de Vielha.
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2.137,033 m. Els paràmetres que defineixen el traçat en
planta i el traçat en alçat permeten una velocitat de planejament de 134,19 km/h en la totalitat del
nou traçat. El radi mínim utilitzat és de 130 m i la pendent màxima de 3,5 %, amb una inclinació
mitjana de 3,39 %. Els paràmetres mínims i màxims en acords verticals és de 2.000 i 2.000
respectivament per l’acord còncau, i 10.000 i 10.000 per l’acord convex.
Tot i que aquesta alternativa té un cost econòmic força elevat, planteja beneficis clars relacionats
amb el confort en la conducció, millora en el temps de recorregut, menor impacte paisatgístic,
menor nombre d’expropiacions, etc., els quals seran avaluats més endavant.
4.3

ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES

L’anàlisi de les alternatives es resumeix a continuació, incloent les característiques de cadascuna
d’elles i la seva valoració relativa (compresa entre 0 i 1, essent 1 l’òptima).
4.3.1

CRITERIS DE TRAÇAT

En el present punt es contemplen els indicadors que determinen les característiques associades al
traçat de cadascuna de les alternatives i permeten dur a terme una comparació d’aquest aspecte de
les mateixes.
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Taula 2. Característiques de traçat de les diferents alternatives
Paràmetre geomètric

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

3.397,20

2.513,41

2.213,98

2.137,03

130

130

130

130

Inclinació màxima (%)

7,50%

8,50%

8,00%

3,50%

Inclinació mitjana (%)

3,14%

4,53%

5,06%

3,39%

Trams en corba (%)

40,63%

39,92%

51,50%

97,19%

Trams en recta (%)

59,37%

60,09%

49,50%

2,81%

Longitud total (m)
Radi mínim (m)

Les valoracions numèriques obtingudes segons criteris de traçat es mostren a continuació:
Taula 3. Valoració segons criteris de traçat
Criteris de traçat

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud total

0,63

0,85

0,97

1,00

Radi mínim

1,00

1,00

1,00

1,00

Inclinació màxima

0,47

0,41

0,44

1,00

Inclinació mitjana

1,00

0,69

0,63

0,93

Trams en corba

0,98

1,00

0,78

0,41

Trams en recta

0,99

0,05

0,06

0,89

Valoració global

0,84

0,67

0,64

0,89

4.3.2

CRITERIS CONSTRUCTIUS

En el present apartat es valoraran les dificultats constructives associades a la geologia de la zona. Al
mateix temps, es considerarà també una estimació dels serveis afectats i dels costos de les
estructures per cada una de les alternatives proposades. A tal efecte, es consideraran indicadors
fortament correlacionats amb els aspectes a avaluar.
A efectes del present annex, per dur a terme el càlcul del moviment de terres, es considerarà que
tots els desmunts projectats seran de pendent 1H:1V.
Taula 4. Moviments de terres
Paràmetres

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Desmunt (m3)
Excavació túnel (m3)

288.295,90
0,00

582.287,60
0,00

61.613,30
204.948,80

Terraplè (m3)
Equilibri de terres (m3)

9.781,80
278.514,10

15.599,60
566.688,00

635,30
61.613,30

Excavació en roca (m3)

90.067,90

344.737,10

204.948,80

Taula 5. Serveis afectats
Paràmetres
Serveis afectats (€)

Alternativa 1
400.000
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Taula 6. Estructures
Paràmetres
Estructures (€)

Alternativa 1
857.808,41

Alternativa 2
950.921,54

Alternativa 3
74.899.151,76

Les valoracions de les alternatives segons la seva dificultat a nivell de procediments constructius son
les següents:
Taula 7. Valoració de les alternatives segons criteris constructius
Criteris constructius
Moviment de terres
Serveis afectats

Alternativa 1
0,61
0,25

Alternativa 2
0,18
0,33

Alternativa 3
0,72
1

1,00
0,62

0,90
0,47

0,01
0,58

Estructures
Valoració global

4.3.3

CRITERIS FUNCIONALS

En aquesta secció es valoren aspectes de caire funcional com la velocitat de planejament, la
seguretat vial i l’afecció als usuaris durant la construcció de les obres. Aquests tres elements es
prendran com factors comparatius entre les diferents alternatives des d’un punt de vista funcional.
Taula 8. Velocitat de planejament
Paràmetres

Alternativa 0

Alternativa 1

69,37

65,22

Velocitat de planejament

Alternativa 2
76,45

Alternativa 3
134,19

Taula 9. Increment de l’accidentalitat
Paràmetres

Alternativa 0

Alternativa 1

P
FP

3,14%
2,35

4,53%
3,98

5,06%
3,61

3,39%
0,94

A
FC

10
4,71

10
5,57

10
3,16

9
1,87

517,66
1,00

556,98
1,43

262,88
2,82

2213,98
0,48

R
Increment d’accidentalitat

Alternativa 2

Alternativa 3

Taula 10. Afecció a l’usuari
Paràmetres

Alternativa 0

Alternativa 1

0

29,4

Afecció a l'usuari
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Les valoracions de les alternatives segons la seva funcionalitat son les següents:
Taula 11. Valoració de les alternatives segons criteris funcionals
Criteris funcionals

Alternativa 0

Alternativa 1

Velocitat de planejament
Seguretat vial

0,52
0,48

0,49
0,33

0,57
0,17

1,00
1,00

Afecció als usuaris
Valoració global

1,00
0,66

0,34
0,39

1,00
0,58

1,00
1,00

4.3.4

Alternativa 2

Alternativa 3

CRITERIS ECONÒMICS I FINANCERS

L’estudi econòmic es basa en les indicacions que apareixen a la “Metodología para la Evaluación 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:
Taula 12. Valors aproximats del PEM, PEC, de les expropiacions i del cost de l’obra (€)
Concepte
PEM sense IVA

Alternativa 1
10.472.886,47	
  

Alternativa 2
9.628.016,85	
  

Alternativa 3
81.630.024,46	
  

PEM

12.672.192,63	
  

11.649.900,39	
  

98.772.329,60	
  

PEC

15.079.909,23	
  

13.863.381,46	
  

117.539.072,22	
  

PEC sense IVA

12.462.734,90	
  

11.457.340,05	
  

97.139.729,11	
  

105.563,18

92.987,16

89.755,39

12.568.298,08

11.550.327,21

97.229.484,50

Expropiacions
Estimació cost obra

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 més a més, s’han estudiat, per a 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 poden conèixer els beneficis que s’obtindrien
per a cadascuna de les alternatives al final dels 30 anys de vida útil. 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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Taula 13. Anàlisi de la rendibilitat econòmica de cada alternativa
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

4.091.656,76

10.961.608,70

-73.432.849,90

TIR

2,65%

7,23%

-8,84%

B/C

1,3463

2,0216

0,2382

18

11

>30

VAN (€)

PRI (anys)

Pel que fa a les opcions disponibles, s’observa en primer lloc com les dues primeres alternatives
(Corredor Sud i Corredor Nord) són rendibles des del punt de vista econòmic, observant els quatre
paràmetres estudiats. A més a més, aquestes dos alternatives són molt més rendibles que la situació
actual, ja que tenen una menor longitud de recorregut, redueixen el tram urbà i augmenten es
velocitats. D’acord amb els PRI obtinguts, la recuperació de la inversió es donaria a partir del onzè
any per a l’alternativa 3 i a partir del divuitè per l’alternativa 1. La rendibilitat acumulada d’aquestes
dues alternatives al llarg del període de vida útil és molt significativa. Així, queda palesa la necessitat
d'una intervenció a la zona.
D’acord amb els valors just presentats, les valoracions de les alternatives segons la seva funcionalitat
son les següents:
Taula 14. Valoració segons criteris econòmics i financers
Criteris econòmics i
financers

Alternativa 0

Alternativa 1

VAN
TIR

1,00
1,00

0,37
0,37

1,00
1,00

0,00
0,00

B/C
PRI

0,00
1,00

0,67
0,61

1,00
1,00

0,00
0,00

Valoració global

0,75

0,51

1,00

0,00

4.3.5

Alternativa 2

Alternativa 3

CRITERIS MEDIAMBIENTALS

En aquesta secció s’avaluaran les alternatives segons criteris mediambientals. Aquests son
especialment importants en aquest projecte degut a la importància paisatgística i l’elevat valor
mediambiental de la zona.
Degut a que les diferents alternatives plantejades comparteixen alguns dels impactes ambientals
identificats, s’avaluarà per cada una d’elles la capacitat d’acollir els impactes visual, acústic i
atmosfèric, i sobre el territori. Aquesta capacitat és particular de cada alternativa i es determina pels
indicadors % de carretera visible des del nucli urbà, distància mitjanes de la població més propera al
vial, i valoració de les expropiacions.

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria
Memòria

21

Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

Taula 15. Capacitat d’acollida de l’impacte visual
Paràmetres
% de carretera visible

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Alterativa 3

100,00%

85,90%

18,00%

3,00%

Taula 16. Capacitat d’acollida de l’impacte acústic i atmosfèric
Paràmetres

Alternativa 0

Alternativa 1

Alterativa 2

Alternativa 3

0

50

325

500

Distància mitja (m)

Taula 17. Capacitat d’acollida de l’impacte sobre el territori
Paràmetres
Expropiacions (€)

Alternativa 0

Alternativa 1

Alterativa 3

Alternativa 4

0,00

105.563,18

92.987,16

89.755,39

La valoració de les alternatives segons criteris mediambientals son les següents:
Taula 18. Valoració segons criteris mediambientals
Criteris mediambientals

Alternativa 0

Alternativa 1

Impacte visual
Impacte acústic i
atmosfèric
Impacte sobre el territori

0,03
0,00

0,03
0,10

0,17
0,65

1,00
1,00

1
0,34

0,85
0,33

0,97
0,59

1,00
1,00

Valoració global

4.3.6

Alternativa 2

Alternativa 3

CRITERIS SOCIALS I TURÍSTICS

En aquesta secció s’avaluaran les alternatives segons criteris socials i turístics. Aquests son
especialment importants en aquest projecte degut a l’elevada importància del turisme i a
l’especialització sobre aquest, basada majoritàriament en els serveis, viscuda per l’economia de la
zona durant els darrers anys. Els indicadors utilitzats per avaluar cadascuna de les alternatives
atenent a criteris socials i turístics son: accessibilitat, llocs de treball, urbanisme i afectació al
patrimoni.
Els criteris socials i turístics estaran constituïts pels factors d’accessibilitat, de creació de llocs de
treball, de consideracions urbanístiques, i d’impacte sobre el patrimoni. La seva avaluació es durà a
terme mitjançant el Scoring method, mètode a través del qual es puntuen els diferents factors en
funció del grau de satisfacció que ofereixin d’acord amb l’alternativa considerada. L’alternativa més
satisfactòria obtindrà una puntuació d’1 i les altres es valoraran proporcionalment segons criteris
comparatius d’apreciació.
Així doncs, la valoració de les diferents alternatives segons criteris socials i turístics es mostra en la
següent taula:
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Taula 19. Valoració segons criteris socials i turístics
Criteris socials i
turístics
Accessibilitat
Llocs de treball
Urbanisme
Patrimoni
Valoració global

4.4

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

0
0,1

0,8
0,5

0,9
1

1
0,9

0,6
1

0,3
1

0,9
0,9

1
1

0,425

0,65

0,925

0,975

ANÀLISI MULTICRITERI

Un cop valorades les diferents alternatives plantejades, per tal de poder seleccionar l’alternativa
idònia entre les quatre possibilitats plantejades (situació actual i 3 propostes de traçat), cal realitzar
un anàlisi multicriteri en què es valorin numèricament indicadors de diversa naturalesa, atribuint una
ponderació als diferents indicadors considerats. D’aquesta manera s’obté l’ordenació de les diferents
alternatives segons la seva preferència o prioritat.
Els resultats obtinguts d’aquest anàlisis, així com els pesos considerats per dur a terme l’anàlisi
comparativa, es presenten a la següent taula:
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Taula 20. Anàlisi multicriteri
Objectiu

Pes

Valoració homogènia
A0

A1

A2

A3

TOTAL

Objectiu de traçat
Longitud total
Radi mínim

0,01667

0,0030

0,0041

0,0047

0,0048

0,0167

0,01667

0,0042

0,0042

0,0042

0,0042

0,0167

Inclinació màxima
Inclinació mitjana

0,01667

0,0034

0,0030

0,0031

0,0072

0,0167

0,01667

0,0051

0,0036

0,0032

0,0048

0,0167

Trams en corba
Trams en recta

0,01667

0,0052

0,0053

0,0041

0,0022

0,0167

0,01667

0,0079

0,0004

0,0005

0,0080

0,0167

0,10

0,0288

0,0204

0,0197

0,0311

0,10

Moviment de terres
Serveis afectats

0,0333

0,0133

0,0081

0,0025

0,0095

0,0333

0,0333

0,0129

0,0032

0,0043

0,0129

0,0333

Estructures
Total criteri constructiu

0,0333

0,0114

0,0114

0,0103

0,0001

0,0333

0,10

0,0376

0,0228

0,0171

0,0226

0,10

0,0333

0,0067

0,0063

0,0074

0,0130

0,0333

0,0333

0,0080

0,0056

0,0029

0,0168

0,0333

0,0333

0,0100

0,0034

0,0100

0,0100

0,0333

0,10

0,0247

0,0153

0,0202

0,0398

0,10

VAN
TIR

0,075

0,0316

0,0118

0,0316

0,0000

0,075

0,075

0,0317

0,0116

0,0317

0,0000

0,075

B/C
PRI

0,075

0,0000

0,0300

0,0450

0,0000

0,075

0,075

0,0287

0,0176

0,0287

0,0000

0,075

0,30

0,0920

0,0709

0,1370

0,0000

0,30

0,0667

0,0016

0,0019

0,0090

0,0541

0,0667

0,0667

0,0000

0,0038

0,0248

0,0381

0,0667

0,0667

0,0175

0,0149

0,0169

0,0175

0,0667

0,20

0,0191

0,0206

0,0506

0,1097

0,20

0,05

0,0000

0,0148

0,0167

0,0185

0,05

0,05

0,0020

0,0100

0,0200

0,0180

0,05

0,05

0,0107

0,0054

0,0161

0,0179

0,05

0,05

0,0128

0,0128

0,0115

0,0128

0,05

Total criteri de traçat
Objectiu constructiu

Objectiu funcional
Velocitat de planejament
Seguretat vial
Afecció als usuaris
Total criteri funcional
Objectiu econòmic i financer

Total criteri econòmic i financer
Objectiu mediambiental
Soroll
Impacte visual
Impacte sobre el territori
Total criteri mediambiental
Objectiu social i turístic
Accessibilitat
Llocs de treball
Urbanisme
Patrimoni
Total criteri social i turístic

0,20

TOTAL
VALOR PERCENTUAL

0,20
0,2277

0,1930

0,3090

0,2703

0,7370

0,6246

1,0000

0,8750

1

Així, la solució a desenvolupar a nivell de projecte constructiu és l’Alternativa 2. Corredor Nord.
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En l’Annex 5. Estudi d’alternatives es presenten de manera detallada totes el criteris de valoració
amb els indicadors utilitzats, així com els càlculs associats i, en el seu apèndix, els llistats pertinents
per cadascuna de les alternatives.

5
5.1

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
TRAÇAT

En la definició dels eixos s’han emprat alineacions rectes i circulars connectades entre sí per mitjà
de corbes de transició de paràmetre establert segons les especificacions de la Instrucció de
Carreteres Norma 3.1-IC. En tots els casos s’han complert les especificacions tècniques establertes
per al disseny d’un vial de velocitat de projecte 60 km/h.
Així, pel que fa a les rectes dissenyades s’han respectat els valors mínims i màxims establerts a la
Taula 4.1 de la “Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC”. Aquests queden recollits en la taula
següent:
Taula 21. Longituds limitants de recta per a Vp = 60 km/h
Paràmetre

Valor

Longitud mínima entre corbes en S

83 m

Longitud mínima entre corbes en C

167 m

Longitud màxima

1.002 m

Pel que fa a les corbes circulars, s’han respectat el radi mínim de 130 metres que s'estableix en la
Taula 4.4. de la “Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC”. Igualment, el disseny de l’eix manté la
relació entre radis consecutius establert segons la Taula 4.8 de la mateixa instrucció.
En l’alineació en alçat, en cap cas es superarà la inclinació excepcional del 8% i la longitud dels
acords és sempre superior als valors que determina la Instrucció. Igualment, s’han respectat els
paràmetres mínims i desitjables pels acords en funció de la visibilitat de parada establerts a la Taula
5.1 de la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC.
La secció tipus a emprar serà una 7/10. És a dir, es tractarà d’una carretera convencional 1+1 amb
calçades de 3,5 metres i vorals d’1,5 m. En el present projecte constructiu s’ha disposat un viaducte
de 90 metres de longitud i, per tant, es mantindrà la mateixa secció que en la resta del tronc de la
carretera, canviant les bermes per banquetes.
La nova rotonda està situada a uns 206 m de la rotonda existent d’Escunhau sobre la traça l’actual
C-28, a la marge dreta del riu La Garona. Encara que la distància entre ambdues rotondes és
inferior a 250 m, té la justificació de minimitzar l’afecció sobre la carretera C-28

i

que

l’emplaçament de la nova rotonda està prop de la zona urbana d’Escunhau.
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Des del punt anterior, la nova variant gira en direcció nord-oest, encreuant el riu mitjançant un nou
viaducte. La tipologia en arc del viaducte permet salvar la llera i la zona inundable del riu, reduint al
mínim l’afectació mediambiental, amb una longitud total de 90 m.
Una vegada encreuada La Garona, la traça gira cap a l’oest i transcorre en secció a mitja vessant,
fins arribar prop de l’inici de la zona urbana, marcada per la urbanització Eth Solan (PK 1+200
aproximadament), construïda fa relativament poc. A partir d’aquest punt, la traça gira cap al nordoest i transcorre novament en secció a mitja vessant, envoltant les zones urbanitzades, fins arribar a
la rotonda del Ministeri, a través de la qual interseca amb la carretera N-230, la qual no
s’incorporarà en el present projecte constructiu.
Cal esmentar que s’estableix una reposició del sender de gran recorregut GR-211, entre el PK
0+755 i el PK 1+260 (aprox.)de la variant, degut a l’impacte, avaluat com sever en l’Estudi
d’Impacte Ambiental recollit en el present projecte, que sobre ell té el traçat. La reposició d’aquest
sender es duu a terme mitjançant la implantació d’un sender paral·lel a l’actual en el tram
considerat, el qual quedarà en desús després de la construcció del nova variant.
A més a més, també es durà a terme una reposició en un tram de 248 m de l’actual C-28, entre el
PK 25+826 i el PK 25+578 de la mateixa. La implantació de la nova rotonda que marca l’inici de la
variant seleccionada, d’acord amb la normativa vigent, la qual estableix uns radis mínims d’entrada a
la intersecció circular, requereix la modificació del traçat de l’actual C-28 en el tram més pròxim a
l’esmentada rotonda en direcció Escunhau.
Finalment, per dur a terme la definició del traçat geomètric de la variant, s’han realitzat successius
tempteigs tenint en compte la geometria en planta, en alçat (perfil longitudinal) i els moviments de
terres corresponents, adequant-se als condicionants tècnics indicats a la normativa corresponent
(Norma 3.1 I-C de Traçat) així com a la realitat física que caracteritza la zona on s’ubica el nou vial.
A l’Annex 06 s’expliquen detalladament els conceptes relacionats amb les visibilitats i distàncies
d’aturada, encreuament i avançament i el traçat en general.
5.2

MOVIMENT DE TERRES

Degut a que la variant projectada discorre per un terreny força accidentat, la compensació de terres
no és gens satisfactòria. D’aquesta manera, trobem un volum de terres en desmunt elevadíssim
davant d’un volum de terres en terraplè força reduït. Aquest fet no permet aprofitar una proporció
important de material excavat.
D’acord amb el “Plec de Prescripcions Tècniques General per Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)”
pel que fa a l’aprofitament dels terrenys naturals, la roca excavada pot ser utilitzada tant en el nucli,
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com en la coronació i fonamentacions dels terraplens. S’aprofitarà també el material seleccionat
excavat (roca alterada i fracturada) per la constitució de la capa de sòl seleccionat tipus 2.
El material tolerable pot ser utilitzat en el nucli i fonamentacions dels mateixos. També podrà ser
utilitzats a la capa d’esplanada estabilitzada (S-EST3, Art.512 del PG-3). Al mateix temps, caldrà
aportar ciment per dur a terme l’estabilització de la capa in situ.
La següent taula presenta un resum de les dades corresponents al moviment de terres facilitades pel
programa de traçat Istram.
Taula 22. Taula resum dels moviments de terres
Desmunt

Terraplè

Total

Total

Terraplè
provinent
de l’obra

Sòl
Adequat

Sòl
Seleccionat

S-EST3

Tipus 2

Corredor Nord
Volum

(m3)

259.104,6

15.323,4

15.323,4

-

6.075,0

5.983,8

-

383,0

380,3

344,1

-

-

-

947,9

940,7

Rotonda Inicial sobre C-28
Volum (m3)

544,3

654,9

654,9
Camí GR-211

Volum (m3)

1.319,8

111,0

111,0
Reposició actual C-28

Volum (m3)

5.145,2

198,5

198,5

En total, es disposa per tant de 266.113,9 m3 de de material provinent de desmunt i fan falta
16.287,8 m3 de material a disposar en terraplè.	
   Per tant, no caldrà adquirir material de préstec.	
   Pel
que fa al volum total de terra vegetal a estendre sobre els terraplens, no serà necessari aportar
material, ja que s’obtindrà del material de terra vegetal extret de la pròpia obra.
Els amidaments detallats de moviment de terres es troben a l’Apèndix 1 de l’Annex 07. 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
aquesta nova infraestructura en la seva posada en servei l’any 2018 serà la T31.
D’acord amb l’Annex 4. Geologia i Geotècnia la majoria dels materials presents en la zona de
projecte, al llarg dels trams en desmunt de l’alternativa de traçat escollida, es classifiquen com sòls
tolerables (0). Per restar del costat de la seguretat estructuralment, i considerant que es pretén
aprofitar tot el material d’excavació possible alhora que minimitzar la pròpia excavació, es
contempla executar una esplanada tipus E3. Tot i que al final de la traça, degut a l’elevada potència
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dels desmunts, es pot assegurar que l’esplanada natural estarà formada per roca, es disposaran les
mateixes capes d’esplanada en tot el recorregut de la traça.
En terraplens i desmunts amb base d’aquests sòls tolerable (0), es formarà l’esplanada amb 30 cm
de sòl seleccionat tipus 2 i 30 cm de sòl estabilitzat amb ciment in situ tipus 3 (S-EST 3).
Es projecta la secció de ferm tipus 3131 (categoria de trànsit T31, esplanada E3, ferm flexible amb
base de mescla bituminosa i sub-base granular), formada per una capa de 16 cm de gruix de mescla
bituminosa sobre una capa de 25 cm de tot-u artificial.
La mescla bituminosa es divideix en diverses capes segons s’indica a la taula següent. El tipus i gruix
d'aquestes capes es determina, també, seguint les especificacions de la Instrucció de Carreteres. A
més a més, cal tenir present que entre capes granulars i capes bituminoses cal incorporar reg
d’imprimació i entre capes de mescles bituminoses cal afegir regs d’adherència.
Taula 23. Distribució i materials de les diferents capes de ferm
Capa

Material

Gruix

Mescla bituminosa en calent semidensa AC22 surf S

6 cm

Emulsió catiònica tipus ECR-1

-

Mescla bituminosa en calent AC22 base G

10 cm

Reg d’imprimació

Emulsió catiònica tipus ECI

-

Sub-base granular

Tot-u artificial (ZA)

25 cm

Rodadura
Reg d’adherència
Base

Aquesta distribució es compatible amb el que marca el PG-3 en relació al tipus de mescles
bituminoses a emprar així com els seus gruixos.
En les rotondes, es preveu dur a terme la mateixa secció que al tronc principal. El paviment dels
vorals constarà d’una capa de mescla bituminosa amb el mateix espessor que la capa de rodadura
del ferm de la calçada. La distribució i materials de les diferents capes de ferm sobre el viaducte
projectat en el present projecte s’especifiquen en la següent taula:
Taula 24. Distribució i materials de les diferents capes de ferm sobre les obres de pas
Capa
Rodadura

Material

Gruix

Mescla bituminosa en calent semidensa AC22 surf S

5 cm

Emulsió catiònica tipus ECR-1

-

Mescla bituminosa en calent AC22 base G

7 cm

Emulsió catiònica tipus ECR-1

-

Recobriment a base de poliuretà

-

Red d’adherència
Base
Reg d’adherència
Capa de impermeabilització del
taulell

En els camins restituïts no pavimentats, com és el cas del sender de Gran Recorregut GR-211, es
disposaran 20 cm de tot-ú artificial sobre una capa de 30 cm de sòl adequat.
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Els amidaments dels materials que constitueixen el ferm de la nova variant es troben resumits en la
següent taula:
Taula 25. Taula resum del material necessari a les capes de ferm
ZA (tot-ú)

AC22 base G

AC22 surf. S

Reblerts

1.104,2

1.142,5

64,8

157,4

-

76,6

165,6

-

Corredor Nord
Volum (m3)

4.902,2

1.855,3
Rotonda Inicial sobre C-28

Volum (m3)

315,6

108,1
Camí GR-211

Volum

(m3)

171,6

Reposició actual C-28

Volum (m3)

775,3

265,2

Per a més informació sobre aspectes relacionats amb els ferms i paviments contemplats per a la
construcció d’aquesta carretera es pot consultar l’Annex 09. Ferms i paviments del present projecte.
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’escorrentia superficial que incideixen sobre el traçat de
la carretera, dites obres lineals, tant per intersecció dels llits naturals o artificials que discorren per la
zona, com per l'afluència lateral d’aquesta escorrentia des dels terrenys adjacents.
En el present projecte s'han dimensionat les obres de drenatge transversal per evacuar els cabals
d’escorrentia 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 10. Climatologia, hidrologia
i drenatge, i les seves característiques principals són les de la taula següent.
Taula 26. Característiques morfològiques de les conques estudiades
Àrea

Longitud del curs

Cota

Cota

Desnivell

Pendent (tant

(Ha)

principal (km)

inicial (m)

final (m)

(m)

per u)

1

12,35

0,540

1.140,0

1.018,0

122,00

0,226

2

38,18

1,474

1.770,0

1.008,0

762,00

0,517

3

37,53

1,330

1.650,0

997,0

653,00

0,491

4

12,92

1,050

1.615,0

988,0

627,00

0,597

Conca

L'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s'elimina cap a les vores de la
plataforma a causa del pendent transversal d'aquesta. Per això es dota d'un bombament a les
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alineacions rectes del 2%, suficient per a dita evacuació. En les alineacions corbes, el peralt
compleix aquesta funció.
Seguint la normativa marcada per la “Instrucción de Carreteras 5.2. Drenaje Superficial” i les
recomanacions

dels

Documents

Tècnics

(“Recomanacions

tècniques

per

al

disseny

d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”, Juny 2006) publicats per l’Agència Catalana
de l’Aigua, en el drenatge transversal i longitudinal es consideraran períodes de retorn d’avingudes
de 500 i 25 respectivament.
Pel drenatge transversal de la carretera, els cabals s’han obtingut aplicant el mètode racional, doncs
els cabals d’avinguda són inferiors a 7,50 m3/s per un període de retorn de 500 anys. Amb les dades
de les conques interceptades i mitjançant l'equació de Manning, es comproven les cotes de la làmina
d'aigua que s'assoleixen a les diferents obres de drenatge i es tria el pendent més adequat. A
continuació es presenten els resultats obtinguts. Pel que fa a la nomenclatura de les obres de
drenatge, el primer número correspon al PK on es troba l’obra de drenatge i el segon a l’ordre
consecutiu d’O.D.
Taula 27. Característiques geomètriques i hidràuliques de les obres de drenatge transversal (O.D.T.)
Pendent

Radi

Calat

Vel.

Cabal

Long.

(%)

(m)

(m)

(m/s)

(m3/s)

(m)

2

2

1,00

0,523

5,031

3,41

19

1+156

3

2

1,00

0,523

5,045

3,38

21

1+230

4

2

1,00

0,307

1,267

1,25

12

O.D.T.

P.K.

Conca

0.1

0+443

1.1
1.2

Pel que fa al drenatge longitudinal, als trams e els quals la carretera discorre en desmunt, s'han
previst cunetes de tipus TTR-10 entre el voral i el desmunt, sota de les quals es disposaran tubs
drens de PVC per recollir l’aigua que s’infiltra al terreny i que pot arribar al material de la
plataforma. Per als trams en terraplè s'han previst vorades i baixants. D’altra banda, s’han previst
cunetes de guarda revestides de formigó al cap dels desmunts.
Tots els càlculs i demostracions relatives als elements de drenatge apareixen desenvolupades a
l’Annex 10. Climatologia, hidrologia i drenatge del present projecte.
5.5

SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES OBRES

En aquest punt, corresponent a l’Annex 11, es tracten els apartats següents:
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.
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Senyalització horitzontal: Es segueixen els criteris exposats a la Instrucció de Carreteres 8.2-IC de
“Marques Vials” i les tipologies de marca esmentades a la mateixa. S’emprarà termoplàstica en
calent amb microesferes de vidre per la seva confecció, què permetran la seva visualització en
condicions de foscor, d’acord amb 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 a 2,5 metres.
Abalisament: S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda
metàl·lica de la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al respecte per la
Direcció General de Carreteres del MOPTMA. Els reflectors es distribuiran cada 8,00 m en situacions
normals i cada 4,00 m en trams de protecció especial (pas per estructures, protecció piles, corbes de
radis inferiors a 250 m i rotondes).

6

SERVEIS AFECTATS

Sobre la rotonda projectada sobre l’actual C-28 i el tram reposat d’aquesta mateixa via, es detecta
l’existència d’una línia aèria de telecomunicacions, suportada per suports de fusta amb riostra.
Caldrà reposar 135 metres de cable coaxial, juntament amb dos suports, tot desviant lleument la
trajectòria actual de la línia cap al sud en el tram afectat.
Seguint la traça en el sentit creixent dels PK's, un cop travessat el riu La Garona, des del PK 0+140
fins al PK 0+700, tot just creuat el viaducte, la traça afecta una línia aèria de mitja tensió (25 KV),
juntament amb les torres metàl·liques i els suports de fusta que la suporten (5 en total segons la
topografia disponible). Caldrà desviar la trajectòria de línia cap al nord de la traça i de la trajectòria
actual. Aquesta reposició constarà d’un total de 825 metres de línia de dos circuits de MT i 4 torres
metàl·liques.
El següent conflicte a tenir en compte es dóna al PK 0+765, on una línia d’1 circuit de MT encreua
la traça de la variant. La reposició d’aquesta afectació suposarà 90 m de línia de MT i una torre
metàl·lica, la qual s’aprofitarà en la reposició anterior.
La traça afecta una torre d’alta tensió al PK 0+925. La reposició d’aquesta afectació contempla
desplaçar la trajectòria de la línia d’AT cap al nord en aquest tram, el qual suposa 2 torres d’alta
tensió metàl·liques i un total de 315 metres de línia d’AT de 2 circuits.
El següent punt a estudiar és el PK 1+275, on la carretera interseca amb una altra línia aèria de
mitja tensió, què la creua gairebé perpendicularment, afectant un suport de fusta. Caldrà desplaçar
un suport, el qual serà metàl·lic, i reposar 40 metres de la línia.
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El darrer conflicte es presenta entre el PK 1+625 i el PK 1+710, on la traça afecta una línia de MT i
dues torres. Per la seva reposició, es consideren dues torres metàl·liques i 110 m de línia d’1 circuit.
El cost estimat dels serveis afectats s’indica a la taula següent.
Taula 16. Pressupost aproximat dels serveis afectats
Servei

Longitud afectada (m)

Cost unitari (€/m)

Pressupost (€)

315

350,00

110.250,00

1.155

250,76

289.627,80

135

60,78

8.205,3

Línia elèctrica d’alta tensió (AT)
Línia elèctrica de mitja tensió (MT)
Línia telefònica
TOTAL (sense IVA)

7

408.083,10

EXPROPIACIONS

La superfície total a expropiar és de 35.424 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
adjacents a la traça de la carretera. Aquest valor contempla els terrenys ocupats per la carretera, els
seus accessos i les reposicions efectuades, excloent aquells que actualment són ocupats pel sistema
viari existent i que per tant, es consideren ja expropiats.
Per valorar els terrenys a expropiar, cal identificar de quin tipus de sòl es tracta. El preu mitjà de
referència per expropiacions s'ha estimat en 1,80€/m2 per al sòl rústic, 3€/m2 pel que fa a sòls
agrícoles, forestals i de protecció, i 20€/m2 si la qualificació és d'urbana o urbanitzable. Aquests
preus inclouen 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.
L’import total per les expropiacions ascendeix, així, a dos-cents vint-i-set mil sis-cents dotze euros
amb seixanta cèntims (227.612,60 €).
Pel que fa a les expropiacions temporals, es considera per al present projecte un cost unitari
d’ocupació temporal aproximadament un 10% del cost d’expropiació del terreny. Com aquestes es
produiran en zones de sòl rústic, es considera un cost unitari de 0,18 €/m2. Es disposa de 11.871 m2
en concepte d’apilament i emmagatzematge i de 1.554 m2 en concepte de zona per a la ubicació
d’instal·lacions.
Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents:
13.425  m! ∙ 0,18  
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8

TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES

El traçat de la variant de la C-28 encreua el riu la Garona entre el PK 0+050 i el PK 0+140, fet que
determina la necessitat de disposar un viaducte de 90 m de longitud. S’escull un viaducte en arc, el
qual permet salvar la llera del riu i la línia d’inundació per un període de retorn T=500 anys,
requeriments de la conca d’estudi, sense disposar pilars en la llera del riu. S’evita d’aquesta manera
treballar sobre la llera.
La longitud total del viaducte és 90 m i és possible l’ús de la prefabricació per a la seva execució. Es
tracta d’un viaducte format per un doble arc de formigó armat amb pilastres alleugerides. El tauler
es definirà amb cantell variable transversalment. Els fonaments hauran de minimitzar els
desplaçaments i transmetre les càrregues horitzontals. Aquests podran ser superficials allí on hi hagi
afloraments de roca (pissarres i lutites principalment caldrà que siguin profunds allí on no hi hagi
afloraments de roca. Aquests darrers requeriran d’un estudi més exhaustiu per determinar la
profunditat a la qual es troba la roca i la longitud dels fonaments. Els murs-estrep, amb els
corresponents dispositius de contenció de talussos, es podran realitzar amb formigó in situ,
aconseguint així el menor impacte visual possible.

9

REPOSICIÓ DE CAMINS

La nova variant transcorre en general per un entorn interurbà força verge y rural, i per tant, els
camins que interfereixen en la nova variant son molt limitats; de fet, la nova traça només afecta un
sender de Gran Recorregut (GR-211), el sender circular de la Val d’Aran, el qual, considerant la
importància paisatgística i la força del turisme rural i de senderisme de la zona, es reposarà.
Aquesta reposició inclou el traçat d’una variant del sender GR-211 en una longitud de 508, 94
metres. El sender GR-211reposat té l’origen prop del PK 0+755 de la variant. La secció transversal
utilitzada comprèn 1,5 metres d’amplada, 0,5 m de cuneta de desmunt i 0,5 m de berma de terraplè.,
on s’escaigui, a ambdós costats; no disposa de vorals, i els talussos de desmunt i de terraplè son
1H:2V i 3H:2V respectivament.

10 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
El traçat de la nova variant i el de la carretera actual només coincideixen en un punt, la intersecció
circular que marca l’inici de la variant. També s’afecta el sender de Gran Recorregut GR-211, el qual
quedarà en desús fins que sigui restituït.
L’obra s’iniciarà amb l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es procedirà a
disposar de les instal·lacions provisionals per al personal de l’obra. A continuació, es procedirà a fer
el replanteig de l’obra i, d’immediat, la fase de moviment de terres. Les operacions de terraplenat
aniran condicionades a l’obtenció de terres procedents de la pròpia obra.
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S'utilitzarà la traça de la carretera actual, la traça de la nova carretera i els camins ja existents com a
camins d'accés a l'obra.
L’estesa de material per formar l’esplanada dependrà, també dels moviments de terres generals. La
fase d’afermats s’iniciarà amb l’estesa de bases i subbases un cop finalitzada l’explanació.
S’estendran les capes d’aglomerat a la base per trams independents. La capa de rodadura s’estendrà
a la fase final. El drenatge, tant longitudinal com transversal, anirà condicionat a l’execució de la
plataforma.
Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament, conformen una fase final. La
senyalització horitzontal, corresponent a la pintura sobre la capa de rodadura, és l’última activitat
bàsica contemplada.
Per tal de minimitzar les afeccions a l’usuari per que fa al tràfic i al medi ambient, s’estableixen dues
fases generals diferenciades per dur a terme l’execució de la infraestructura projectada: primer es
durà a terme l’execució del tronc de la variant i, després, l’execució de l’enllaç circular (la rotonda
inicial de la variant ubicada sobre la C-28).
A l’Annex 16. Organització i desenvolupament de les obres, es detallen amb major exactitud tots
aquests conceptes.

11 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.
Amb tot això, s’ha previst un termini de 259 dies útils (13 mesos considerant un valor mitjà de 21
dies laborables al mes) per a l’execució de les obres, amb una durada de les activitats segons el que
queda detallat a l’Annex 17. Pla d’obra.

12 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
L’estudi d’impacte ambiental, recollit a l’Annex 19, analitza les diferents afeccions que es poden
produir amb Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha.
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.
La identificació dels diversos elements de què es compon el medi de la zona han de permetre

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria
Memòria

34

Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

prendre les mesures de prevenció i correcció necessàries que permetin minimitzar les possibles
afeccions per tal que siguin compatibles amb el medi.
12.1 ELS PRINCIPALS IMPACTES
Els impactes negatius més destacats, 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 dels impactes directes
sobre la geologia és l'augment del risc d’inestabilitat de vessants generats per les
excavacions, tant a la pròpia traça com a les zones de préstecs i abocadors.



Impactes en la hidrologia. La importància hidrològica de la zona, dominada per la presència
del riu La Garona, obliga a fer una especial menció a aquest impacte. Les causes que
generaran les alteracions associades seran principalment la potencial contaminació de les
aigües superficials per abocaments incontrolat, la qual et pot evitar aplicant les degudes
mesures preventives, i l’alteració de les condicions de drenatge.



Impactes sobre el medi natural. La tala i desbrossat de la vegetació de la zona afectada per
la traça comporta una pèrdua de la biomassa vegetal viva, és a dir, arbustiva, herbàcia i
lianoide. No obstant, si es donen les mesures correctores necessàries, es pot atenuar
significativament el seu efecte. Pel que fa a la fauna, la nova variant pot crear un efecte
barrera, sobre tot en les rutes de comunicació amb el riu, el qual també pot ser atenuat
aplicant les mesures pertinents.



Impactes paisatgístics. L’alternativa projectada serà parcialment visible des de nucli urbà de
Vielha, però la part amb majors desmunts en quedarà força propera. Per una altra banda cal
considerar els impactes derivats de petites escales d’observació o alteració de paisatges
sensibles.



Impactes sobre el turisme i el medi sòcio-econòmic. La construcció d'una carretera com la
projectada, en general comporta impactes positius socials i econòmics, derivats de la major
agilitat, millores en les condicions de vida dels habitants del nucli urbà afectat i major
seguretat en el tràfic de la nova carretera. Aquesta millora afecta l’activitat econòmica amb
una millor connexió amb els centres d’activitat i permetent per tant un millor equilibri
territorial. A més a més, es permetrà reforçar el turisme, el qual desenvoluparà el sector
econòmic, molt dedicat als serveis.

12.2 MESURES CORRECTORES
Pel que fa a l'excavació de terres, les explosions estaran degudament legalitzades, en les quals la
morfologia final dels desmunts generats estaran lligats a la llicència d’explotació. Per evitar els
impactes deguts a voladures, les mesures possibles són fer pretalls en el límit de desmunt,
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comportant una reducció significativa de la propagació de les vibracions. Alhora també permet un
millor acabat per a les obres de restauració.
A més, el fet que la revegetació sigui una part important per evitar l’erosió sobre els vessants, es
prescriu, com a mesura correctora complementària, l’execució de la revegetació des de l’inici de
l’obra, seguint el seu desenvolupament, amb l’objectiu de reduir el temps d’oportunitat dels
processos erosius. Cal destacar que només es revegetaran els terraplens (amb pendent 3H:2V). En
canvi, els desmunts (amb pendents 1H:1V i 1H:5V) no es revegetaran, ja que amb aquest pendent la
terra vegetal no s'agafaria bé i seria fàcilment erosionable.
Pel que fa a l'alteració de les condicions de drenatge per acumulació de terres en els drenatges
transversals, es considera el dimensionament del pendent de les obres de drenatge suficient per a
que no permetin règims deposicionals en la traça, especialment en els punts d’intercepció de lleres.
Aquesta mesura preventiva serà vàlida també per l’impacte de contaminació de les aigües per sòlids
en suspensió.
Pel que fa a la pèrdua de biomassa vegetal es durà a terme la restauració dels espais d’ocupació
temporal i superfícies generades per la nova obra, com a mesura de compensació, mitjançant
l'aportació i estesa de 20 cm de terra vegetal i, posteriorment, amb hidrosembra. A més, per evitar la
pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació es durà a terme el decapatge de la terra vegetal i el
seu abassegament en zones d’ocupació temporal, amb alçades inferiors a 2 metres. Posteriorment
aquesta terra servirà per recobrir les superfícies a restaurar, beneficiant-se del potencial regeneratiu
existent en aquestes terres.
També resulta molt recomanable regar amb aigua la traça de la carretera en la fase de obres
d’explanació per tal de reduir l’aixecament de pols.
Caldrà reposar tots aquells camins existents afectats, la reposició específica dels quals s’establirà a
l’Annex 15. Reposició de camins.
A l’Annex 19. Estudi d’Impacte Ambiental es recull l’avaluació detallada de les condicions inicials,
tots els possibles impactes que pot tenir la nova traça sobre el medi i les mesures correctores,
compensatòries i preventives a considerar.

13 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 18, i que recull els riscos que suposa la
realització de l’obra projectada, així com les mesures preventives adequades.
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves obligacions en el
camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament sota control de la Direcció
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Facultativa. Al mateix temps, contemplarà la implantació d’instal·lacions i operacions de caràcter
temporal.
L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions
Particulars i Pressupost, el qual s’inclou com a partida alçada al Pressupost d’Execució Material del
Projecte.
L’import d’aquest estudi, sense IVA, és de 75.296,73€ (SETANTA-CINC MIL DOS-CENTS
NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS).

14 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, recollit en l’Annex 20 adjunt, que descriu les unitats
d’obra que seran sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les obres, 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 20 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 adients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de l’obra, havent el Contractista
d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a això.
Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per la Direcció
d’Obra, que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el contracte d’execució.
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 79.187,85 € (SETANTANOU MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS), el que
suposa un 1,631% respecte al pressupost d’execució per contracte (sense IVA) de l’obra. En ser
major que l’1% cal incloure’l al pressupost del projecte.

15 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els
costos de mà d’obra, maquinària i materials 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 21.

16 RESUM DEL PRESSUPOST
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’administració de l’alternativa escollida
com a variant de la C-28 al seu pas per Vielha, entre el PK 23+510 i el PK 25+860.
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16.1 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Pressupost d’Execució de Material ................................................................................... 4.079.275,31 €
Despeses generals (13%) .............................................................................................................................. 530.305,79 €
Benefici Industrial (6%) ................................................................................................................................ 244.756,52 €
Total sense IVA .......................................................................................................................................... 4.854.337,62 €
IVA (21%) ................................................................................................................................................... 1.019.410,90 €
Pressupost d’Execució per Contracte ................................................................................ 5.873.748,52 €
Control de Qualitat ......................................................................................................................................... 79.187,85 €
Expropiacions ................................................................................................................................................ 227.612,60 €
Ocupacions temporals ...................................................................................................................................... 2.416,50 €
Pressupost per al coneixement de l’Administració ........................................................... 6.182.965,47 €

El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: SIS MILIONS CENT
VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS.

17 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
En compliment amb els articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Real Decret 1098/2001 del 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, i l’article 54 de la Llei 30/2007 del 30 d’octubre sobre Contractes del Sector Públic, es
proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-se a la
licitació d’aquestes obres
Taula 28. Classificació a exigir als contractistes
GRUP

G (Vials i pistes)

SUBGRUP

4 (amb ferms de mescles bituminoses)

CATEGORÍA

f (anualitat mitjana superior a 2.400.000€)

18 TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIES
El termini d’execució serà de 13 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
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termini estimat ha d’estar degudament justificat, i ha de comptar amb terminis parcials d’acabament
de les principals unitats d’obra previstes al present Projecte.
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran a càrrec del
contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en el qual es produirà
la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop descomptats els costos
derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres sancions de caire administratiu.

19 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració
Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de l’article 124 de la Llei de
contractes de l’Administració Pública, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta
que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que
conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització de l’obra tractada en el
“Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha” (infraestructura completa,
senyalització, barreres, etc.). Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, és
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.

20 DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE
El present Projecte està format pels següents Documents:
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA:
Memòria
Annexes a la memòria:
Annex 01

Raó de ser del projecte

Annex 02

Planejament urbanístic

Annex 03

Cartografia i topografia

Annex 04

Geologia i geotècnia

Annex 05

Estudi d’alternatives

Annex 06

Traçat

Annex 07

Moviment de terres

Annex 08

Estudi de trànsit

Annex 09

Ferms i paviments
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Annex 10

Climatologia, hidrologia i drenatge

Annex 11

Senyalització, abalisament i defensa de les obres

Annex 12

Serveis afectats

Annex 13

Expropiacions

Annex 14

Tipologia d’estructures

Annex 15

Reposició de camins

Annex 16

Organització i desenvolupament de les obres

Annex 17

Pla d’obra

Annex 18

Estudi de seguretat i salut

Annex 19

Estudi d’impacte ambiental

Annex 20

Pla de control de qualitat

Annex 21

Justificació de preus

Annex 22

Pressupost per al coneixement de l’administració

Annex 23

Reportatge fotogràfic

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS:
Núm.1:

Índex i situació general

Núm. 2:

Plànol de conjunt

Núm. 3:

Plànol ortofoto

Núm. 4A:

Plantes generals

Núm. 4B:

Perfils longitudinals

Núm. 4C:

Perfils transversals

Núm. 4D:

Plantes interseccions

Núm. 8:

Seccions tipus i ferms

Núm. 6A:

Plantes de drenatge

Núm. 6B:

Detalls de drenatge

Núm. 7A:

Plantes de senyalització

Núm. 7B:

Detalls de senyalització

Núm. 8:

Expropiacions

Núm. 9:

Serveis Afectats
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Núm. 10:

Mesures Correctores

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST:
Amidaments
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupost
Resum de pressupost
Últim full

21 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 de la Variant de la C-28 al seu pas
per Vielha”, es realitza l’entrega del present Projecte.
Barcelona, Juny de 2013
L’autor/a del projecte:

Marta Anadón Rosinach
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