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RESUM
La raó de ser del projecte es fonamenta en la localització i l’estat de l’actual carretera C- 28.
Actualment la carretera separa les localitats d'Alt Àneu i Naut Aran (Vall d'Aran).
Aquesta és de difícil traçat, afectada cada hivern per grans acumulacions de neu i allaus, i per
això hi ha una demanda social de la remodelació, ampliació i condicionament de la C-28. Part
d’aquesta nova carretera inclouria la construcció d’un nou túnel, el Túnel de Sorpe. De fet
segons els veïnat, seria la solució definitiva a l'aïllament que periòdicament pateix la comarca
en relació amb la Vall d'Aran i França.
De fet aquesta reivindicació ja és antiga ja que es remonta, aproximadament al 2003 quan en
aquell hivern, el port va estar tancat durant 34 dies.
Actualment, la carretera en qüestió presenta una secció d’ample variable entre 5 i 6 metres,
sent de doble sentit, un ferm fortament deteriorat amb una pèrdua important de les seves
característiques estructurals com demostren la presència de flonjalls, esquerdes longitudinals i
transversals, així com irregularitats superficial. Avui en dia, és un conjunt d’alineacions corbes,
que encara que no siguin massa tancades són excessives en nombre, que defineixen un traçat
força sinuós.
Amb la finalitat de millorar la carretera s’ha portat a terme una ampliació de la plataforma de la
carretera per tenir una calçada única amb dos carrils de 3,50 metres amb un sobreample
variable i vorals de 1,00 metre.
Amb el nou traçat es busca aconseguir un traçat amb menys corbes i amb radis que permetin
la velocitat de projecte, 60 km/h amb garanties de seguretat pels futurs usuaris.
Pel que fa a l’àmbit del projecte es concentra estrictament el Túnel de Sorpe. Aquest túnel té
una longitud total de 403 metres, dels quals 398 són excavats en mina.
La zona d’estudi està situada en la zona axial del Pirineu occidental, que constitueix l’eix
paleozoic de la cadena pirinenca i vorejada al sud per materials mesozoics i terciaris, que
constitueixen el Prepirineu.
El material pel qual discorrerà el túnel, és la unitat PQ, de la formació Piles-Estats. Es tracta de
fil·lites i quarsarenites de color marró-gris. Formen una sèrie rítmica en la que s’alternen els
nivells de fil·lites i de quarsarenites. Els gresos majoritàriament són grauvaques amb aspecte
quarsític, que han patit un metamorfisme regional de baix grau i passa a quarsarenita.
El material d’aquesta formació té una qualitat mitja bona, pel qual s’estima que el millor mètode
d’excavació és NATM (Nou Mètode Austríac), excavant-se mitjançant explosius i amb suports
puntuals de mètodes mecànics primer excavant l’avanç i després la destrossa.
En tota la traça, per a tots els tipus de sosteniment, s’aplicaran 5cm de segellat. Es defineixen 3
tipus de sosteniments per al túnel. El primer sosteniment, ST-I serà el més lleuger i s’aplicarà a
la major part del túnel a la roca amb una major qualitat. El segon sosteniment, ST-II, s’aplicarà
on la roca estigui més alterada. Finalment, el tercer sosteniment, ST-EI, és el que s’aplicarà als
embrocaments del túnel, essent el més pesant.
El túnel també portarà sistemes de drenatge i impermeabilització i es preveu la necessitat d’un
pla d’auscultació per controlar les deformacions d’aquest.
Un altre aspecte important en el projecte és el mediambiental, ja que l’àrea d’influència de la C28 inclou espais protegits com el riu Bonaigua. Malgrat això, s’ha comprovat que l’alternativa
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que comporta la construcció del túnel, és millor que l’alternativa d’una carretera totalment
superficial. Per pal·liar les conseqüències de la construcció de l’excavació subterrània, s’han
previst diverses mesures correctores.
Per últim, a part de descriure el Plec de Prescripcions Tècniques, d’obligatori compliment a
qualsevol projecte, s’ha fet un pressupost en el que es preveu que la construcció del túnel sumi
un total de 8.568.942,52 €.
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ABSTRACT
The idea behind the project is based on the location and status of the current C-28. The current
road is located between the villages of Alt Àneu and Naut Aran (Val d'Aran).
Each winter it is affected by large accumulations of snow and snow avalanches, and therefore
there is a social demand of the remodelling, enlargement and preparation of the C-28. Part of
the new road includes building a new tunnel, the Sorpe tunnel. In fact according to the
neighbourhood, would be the ultimate solution to the isolation that the region regularly suffers in
relation with the Vall d'Aran and France.
In fact people claim it since 2003, when that winter the port was closed for 34 days.
Currently, the road in question has a section of variable width between 5 and 6 meters, with
two-way, heavily damaged a solid ground with a significant loss of its structural features as
shown by the presence of longitudinal and transverse cracks, and surface irregularities. Today,
it’s a number of curved lines, that although they are not so closed, they are too abundant, which
define a winding road.
In order to improve the road has led to a road platform expansion for single carriageways with
two lanes 3.50 m with a variable widen area and verges of 1.00 meter have been designed.
With the new road, we are trying to achieve a route with fewer curves and radius that allow the
projected speed of 60 km/h, and safety for future users.
The scope of the project is focused strictly in Sorpe tunnel. This tunnel has a total length of 403
meters, 398 of which are dug into mine.
The study area is located in the axial zone of the western Pyrenees, which is the axis of the
Palaeozoic Pyrenean chain and bordered on the south by Mesozoic and tertiary materials that
constitute the Prepyrenees.
The material found across the tunnel, is the PQ of the training Piles-Estats. It is phyllite and
brown-gray quarzitic sandstone. They form a rhythm in alternating phyllite and quarzitic
sandstone levels. The sandstones are mostly greywackes looking quarzitic, which suffered a
low grade regional metamorphism to become quarzitic sandstone.
The formation of this material has a good average quality, for this reason the best method of
excavation is thought to be the NATM (New Austrian Method), digging through it with explosives
and mechanical methods first excavating the progress and after the destruction.
In the whole tunnel will be applied 5cm of shotcrete. Three types of support have been defined
for the tunnel. The first support, ST-I is the lightest it will be applied in most of the tunnel in the
higher quality rock. The second support, ST-II, will be applied on weathered rock. Finally, the
third, ST-EI, which is the heaviest, will be applied in the entrances of the tunnel.
The tunnel will be provided with drainage systems waterproof coats and it is planned the need
to control deformations through auscultation.
Another important aspect of the project is environmental, because the area of the C-28 includes
protected areas such as the river Bonaigua. However, it has been checked that the idea of
constructing a tunnel is better than the alternative of a entirely superficial road. In order to
overcome the consequences of the construction of the underground excavation, have been
provided several corrective measures.
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Finally, in addition to describing the technical description plan, up to a project, a budget has
been done resulting a total amount of € 8,568,942.52.
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MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE.
L’objecte del present document és la redacció de la part del projecte que contempla la
construcció del túnel pel condicionament, eixamplament i millora de traçat de la carretera C28.

2. SITUACIÓ ACTUAL
Actualment, la carretera presenta una secció d’ample variable entre 5 i 6 metres, sent de
doble sentit, un ferm fortament deteriorat amb una pèrdua important de les seves
característiques estructurals com demostren la presència de flonjalls, esquerdes longitudinals
i transversals, així com irregularitats superficial.
L’actual traçat de la carretera és un conjunt d’alineacions corbes, que encara que no siguin
massa tancades són excessives en nombre, que defineixen un traçat força sinuós. La
carretera actual discorre molt encaixada pel vessant Nord de la vall de la Bonaigua, a mig
vessant, amb desmunt en el marge esquerre en sentit d’avanç dels PK, i la llera del riu
Bonaigua al marge dret.

3. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.
3.1.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES

Amb la finalitat de millorar la carretera s’ha portat a terme una ampliació de la plataforma de
la carretera per tenir una calçada única amb dos carrils de 3,70 metres amb un sobreample
variable i vorals de 1,00 metre.
Amb el nou traçat es busca aconseguir un traçat amb menys corbes i amb radis que permetin
la velocitat de projecte, 60 km/h amb garanties de seguretat pels futurs usuaris.
Pel que fa a l’àmbit que s’ocupa el projecte, del PK 3+120 al PK 3+509, és previst la
construcció d’un nou túnel de 389 metres excavat en mina.

3.2.
3.2.1.

MOVIMENTS DE TERRES
Desmunts

Els talussos del desmunt es troben resumits en la següent taula:

1
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UBICACIÓ

DESMUNT

Embrocament oest
•

Lateral

1H:3V

•

Frontal

1H: 5V

Embrocament est
•

Lateral

1H:3V

•

Frontal

1H:5V
Taula 1: Talussos dels desmunts

En relació als desmunts a fer, al tenir gran part de la traça en sol adequat sobre estrat rocós,
amb ripabilitat dura/molt dura, s’ha considerat un percentatge de roca excavable per mitjans
mecànics del 30%, en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel
Contractista. El percentatge final podria ésser superior a l’esmenta’t, essent a “risc i ventura”
del Contractista la diferència que es pugui assolir.
Les dades bàsiques del moviment de terres resultants, en quant a l’excavació del túnel, són
d’aproximadament 37.500 m3 del qual part podrà ser aprofitat en la mateixa obra o en altres
obres adjacents i part abocats en zones establertes en l’annex de Mesures Correctores
Ambientals.

3.2.2.

Esplanada

Tenint en compte el materials existent a la traça i per aconseguir reduir al màxima el material
d’aportació es procedirà a reaprofitar en altres parts de l’obra, i juntament amb una coronació
de 55 centímetres de material seleccionat d’aportació es tindrà finalment una esplanada tipus
E-3 pel túnel per ser la base de suport de roca.

3.3.
3.3.1.

FERMS
Secció tipus al túnel

Per la secció tipus del túnel serà de formigó en massa HF-4,0 amb un gruix de 21 cm. amb
les següents característiques:
•

Paviment de formigó en massa.

•

Resistència a flexotracció a 28 dies 40 MPa.

Per sota d’aquest es troba una solera drenant de 25 cm de material tot-ú artificial.

2
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GEOLOGIA
Treballs realitzats

Per a la realització de l'annex de geologia, geotècnia i hidrogeologia del projecte s'ha
recopilat la informació disponible d’estudis anteriors corresponents a la zona del projecte.
S'ha realitzat addicionalment una campanya geotècnica consistent en la realització de 4
sondeigs geotècnics verticals a rotació amb extracció de testimoni continu, situats al llarg de
la carretera actual, i s’estan realitzant 2 sondeigs horitzontals amb extracció de testimoni
continu, situats a les boques est i oest del túnel.
En addició, en tots els sondeigs a més de prendre mostres també s’han realitzat assajos in
situ tipus SPT i s’han extret mostres alterades i parafinades.

3.4.2.

Marc geològic general

La zona d’estudi està situada en la zona axial del Pirineu occidental, que constitueix l’eix
paleozoic de la cadena pirinenca i vorejada al sud per materials mesozoics i terciaris, que
constitueixen el prepirineu.
La zona d’estudi cambroordoviciana subdividida en dues sèries, una anomenada formació
Llert-Bayau, formada majoritàriament per materials calcaris i per sobre hi ha la formació de
Piles-Estats, que és una formació consistent i correspon a una seqüència siliciclàstica i
metasedimentària formada per filites i pissarres amb quarsarenites i grauvaques. Aquests
materials estan afectats pel metamorfisme regional de baix grau que està generat per les
intrusions tardihercinianes pròximes a aquests materials, i també degut als encavalcaments i
falles que posen en contacte els materials cambroordovicians amb els materials
tardihercinians.
En el fons de les valls i en els vessants es troben dipòsits quaternaris originats per la
dinàmica fluvial, glacial i per la caiguda de blocs en el vessant, en ocasions sota condicions
periglacials.

3.4.3.

Geologia de la Zona

En la zona d’estudi trobem la formació Piles –Estats i per dipòsits quaternaris d’origen glacial,
fluvial i col·luvial.
Substrat Paleozoic
Els materials que formen el substrat paleozoic de la zona d’estudi, són metasediments
constituïts per fil·lites, pissarres i quarsites de color marró-gris, amb intercalacions puntuals
de grauvaques de gra mig a groller. Formen una sèrie rítmica en la que s’alternen els nivells
de fil·lites, grauvaques i quarsites. Aquesta unitat s’agrupa a la Formació Piles-Estats,
situada al sostre de la Formació Llerei-Baiau. En la part superior de la Formació Piles-Estats
es troben nivells carbonatats, que no s’han reconegut en l’àrea estudiada.
Els materials del substrat rocós són d’edat Cambroordoviciana (infracaradoc), en la seva
major part, i es van formar a partir del metamorfisme de contacte generat per una intrusió
granítica situada al sud i sud-oest de la zona. La unitat granítica no aflora en la zona d’estudi,
però s’han identificat blocs aïllats desplaçats de la seva àrea font.

3
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Cobertura Quaternària
Recobrint els materials del substrat paleozoic s’emplacen dipòsits quaternaris d’origen fluvial,
glacial i de dinàmica de vessant, sota condicions periglacials. Es pot diferenciar la següent
unitat:
Dipòsits col·luvials
Aquests dipòsits estan formats per blocs i clasts rocosos poligènics (fil·lita, pissarra, grauvaca
i quarsita) de morfologia angulosa i mida centimètrica a decimètrica, en general i mètrica
puntualment, englobats en una matriu llimosa de color beige. L’estructura dels dipòsits
col·luvials sol ser caòtica i la fàbrica pot ser suportada per la matriu o pels clasts segons el
sector. Poden presentar potències variables, generalment d’ordre mètric a decamètric.

3.4.4.

Hidrogeologia

El substrat paleozoic està format per filites i quarsarenites cambroordovicianes que són
pràcticament impermeables. L’aigua circula per aquests materials a través de les fractures,
que composen la permeabilitat secundària subsuperficial de l’aqüífer. La fracturació es tanca
en profunditat, reduint dràsticament la percolació.
La cobertura quaternària és molt permeable, no existeix acumulació d’aigua en els dipòsits
dels vessants degut al seu gran pendent. Existeix la possibilitat de que l’aigua s’infiltri pels
vessants i s’acumuli en aqüífers. L’aigua que s’infiltra prové de la pluja i del desglaç. La
descàrrega de l’aigua que s’infiltra té lloc per les nombroses fractures del massís i per les
fonts que són les que alimenten les capçaleres dels rius pirinencs.

3.5.

GEOTÈCNIA

Descrits els materials des d’un punt de vista geològic, i un cop establerts els nivells de
transició entre ells, en aquest capítol es realitza la descripció i caracterització geotècnica.
L’objectiu que es vol assolir és, per un costat, analitzar si dins de cadascun dels nivells
descrits geològicament cal avaluar diferents comportaments geotècnics i, per un altre costat,
quantificar a partir dels assaigs realitzats les principals magnituds que permetran estimar el
seu comportament.

3.5.1.

Descripció de la naturalesa i estratigrafia del terreny

A grans trets es poden considerar dos grans grups:
- Dipòsits quaternaris: col·luvials.
- Substrat Paleozoic.
Dipòsits quaternaris
Dipòsits quaternaris col·luvial (col·luvions) (Qc)
Els dipòsits col·luvials corresponen a sediments formats per l’erosió del substrat rocós,
dipositats principalment per cursos d’aigua amb règim més o menys constant. Litològicament
solen ser graves heteromètriques en una matriu heterogènia formada per sorres i llims.

4
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Pels càlculs sobre materials d’ aquesta unitat, Qc, es podrà optar com a paràmetres
representatius els següents:
Cohesió c: 0,15 Kp/cm2 (valor estimat)
Angle de fregament intern: 31,7º
Pes específic: 2,3 Tn/m3

Formació Piles-Estats (PQ)
Es tracta de fil·lites i quarsarenites de color marró-gris. Formen una sèrie rítmica en la que
s’alternen els nivells de fil·lites i de quarsareinites. Els gresos majoritàriament són
grauvaques amb aspecte quarsític, que han patit un metamorfisme regional de baix grau i
passa a quarsareinita. Presenta vetes de quars.

Pel càlcul sobre materials d’aquesta unitat, PQ, es podran optar com a paràmetres
representatius els següents:
Cohesió c : 2,54 Kp/cm2 (valor estimat a partir del RMR)
Angle de fregament intern: 46 (Valor estimat a partir del RMR)
Pes específic: 2,7 Tn/m3

3.5.2.

Aprofitament de materials

Per efectuar l’estudi d’aprofitament dels materials de desmunt, com a material d’explanació,
pedraplè o tot ú, s’ha fet l’anàlisi d’una mostra alterada extreta en la campanya actual.
A partir de l’anàlisi dels diferents paràmetres condicionants, es conclou que els materials
Paleozoics presenten una qualificació de material adequat com a material de terraplè i com a
material d’esplanació.
Pel que fa al material excavat al túnel, que correspon a roca competent majoritàriament,
podrà ser aprofitat per a pedraplè i/o tot-ú.

3.5.3.

Desmunts

Els desmunts projectats s'han classificat en desmunts en roca, desmunts en sòl. La roca està
constituïda per Fil·lites i quarsarenites (PQ). Pel que fa als materials constituïts per sòl,
poden ser producte de l’alteració de la roca col·luvials del quaternari (Qc).
El desmunt 1 s’estén del Pk 3+080al Pk 3+120, té una longitud de 40 m i es situa just abans
de la boca de túnel, és a dir que dins del desmunt dos forma part l’embrocament oest lateral
del túnel.
Els resultats de l’anàlisi han mostrat la necessitat de col·locar bulons al llarg de tota la
longitud del desmunt incloent l’embrocament lateral (del Pk 3+080 al Pk 3+120), seran de 4m
de longitud de 32 mm de diàmetre espaiats cada 2m amb una capacitat de 20 tones. En
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adició es col·locarà una malla de triple torsió per evitar la caiguda de petits blocs al peu del
talús.
Pel que fa al desmunt 2, aquest es troba situat a l’embrocament est del túnel entre el Pk
3+510 i el Pk 3+535. En aquest talús s’aplicaran dos tipus de proteccions: El talús està
format per materials rocós de la unitat PQ i té una alçada màxima de 8m. Es dissenyarà un
pendent 1H:3V reforçat amb bulons de longitud 4 metres, Φ32 i una inclinació respecte la
horitzontal de 20º. Es disposaran formant una quadrícula de 1x1 m.
L’excavabilitat del terreny és la capacitat per ser arrancat per diferents mitjans.
•

Quaternari col·luvial (Qc)

Per les observacions realitzades es considera que el Quaternari col·luvial es poden
considerar com un terreny d’excavació en trànsit, on no serà necessària la utilització
d’explosius.
•

Pissarres i graovaques (PQ)

Aquesta unitat està formada, essencialment, per Pissarres, fil·lites i quarsareinites. En la fase
de reconeixement del terreny, el mètode de Weaver ens ha permès classificar el massís
rocós en una roca de classe IV de qualitat dolenta. Es tracta, per tant, de materials difícils de
ripar. Segons aquesta classificació l’excavació es podria fer amb mitjans mecànics, ara bé es
preveu que es trobi en zones més profundes roca sana el qual serà possible la utilització
d’explosius.

3.5.4. Percentatge de roca estimat i mètodes d'excavació.
De l’anàlisi de la informació disponible i considerant la ripabilitat dels materials, es pot
estimar un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 70% i
un 85% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista.
Amb el mateix concepte, per a l’excavació de rases i pous s’estima un percentatge de
voladura no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 70% a un 90% en funció de la
potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista.
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TÚNEL

Les característiques del túnel són:
P.K.
inicial (1)

P.K.
final (1)

Longitud

3+120

3+509

403 m.

Total del Túnel en
túnel
mina
389 m.

Cobertura
màxima (2)

Nombre de Inclinació de
carrils
rasant

101,1 m.

2

4,75%

Notes: (1) Els punts quilomètrics, així com la longitud total, es refereixen al tram de calçada coberta, sense
comptar les viseres dels extrems dels embrocaments.
(2) Es refereix a la distància de la clau del túnel a la superfície
Taula 2:Característiques del túnel en mina de nova construcció

El túnel té 389 m de túnel en mina i 403 m totals (PK 3+112 a PK 3+515), comptant amb les
viseres que hi ha davant dels embrocaments. Es tracta d’un túnel amb un sol tub.
El túnel de Sorpe travessa la Serra de Giroles per la Solana de Sorpe amb una orientació
aproximada de Oest a Est. Aquesta zona es situa, per tant, en el tram final de la carretera C28. El túnel s’excavarà en roca corresponen als materials unitat QP.
L’amplària total de la plataforma del túnel per a la calçada de dos carrils més les voreres és
de 12,46 m, amb la disposició d’una vorera de 0,75m + voral d'1,00m +2 carrils de 3,70m +
voral d'1,00m + vorera de 0,91m.

Mètode constructiu i d’excavació
El mètode de construcció escollit és NATM. Es tracta d’un túnel de petita longitud en un
terreny suficientment competent (massís rocós fracturat); per aquesta mena de situacions
geotècniques l’excavació mecànica a mitja secció basant-se en els principis del NATM
optimitza rendiments i costos i aconsegueix una interacció favorable terreny-sosteniment;
alhora que; els mètodes a secció parcial són més flexibles per a aquesta variabilitat de
condicions.
L’excavació s’executarà mitjançant explosius amb suport puntual de mètodes mecànics.
Aquesta elecció es fonamenta en els següents punts: el tipus de roca travessats es
classifiquen com a no ripables o molt difícils de ripar; a més, de manera que l’ús d’explosius
garanteix l’arrencament del material i la màxima flexibilitat front possible canvis litològics; per
últim, l’excavació per explosius és la que millor s’adapta a l’excavació per fases.
Sosteniment
En tota la traça, per a tots els tipus de sosteniment, s’aplicaran 5cm de segellat; incorpora
fibres metàl·liques de 40kg/m3.
Es defineixen 3 tipus de sosteniments per al túnel. La següent taula els presenta ordenats de
més lleugera a més pesats:
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Descripció sosteniment i excavació
Tipologia Formigó
Bulons (L=4m)
sosteniment projectat Esp.transv Esp. Long
(cm)
(m)
(m)
ST-I
5+10
1
1,25

Encavallades
Excavació
Esp. Long Altura mitja Passi avanç
Tipus
(m)
secció (m)
(m)
5,5
2,5

ST-II

5+15

1

1

TH-29

1,0

5,5

1

ST-EI

5+15

1

1

TH-29

1,0

5,5

1

Taula 3:Proposta definitiva de sosteniments

Es preveu una longitud de 289 m per al sosteniment ST-I, 60 m per al sosteniment ST-II i de
40 m (20 per embrocament) per al sosteniment ST-EI. A la taula anterior cal fer-hi les
següents anotacions:
Formigó projectat: El formigó contemplat en la proposta de sosteniments és sempre formigó
projectat HP-30. Cal aplicar-lo en capes de màxim 10-15 cm de gruix. Per a aquells
sosteniments en què el gruix de formigó proposat sigui superior a 10-15 cm, aquest s’haurà
d’aplicar en diverses capes. La primera capa porta reforç amb fibres metàl.liques, la darrera
capa no en porta. Abans d’aplicar l’última capa de formigó de sosteniment s’aplica malla
electrosoldada de 150x150x6mm.
Bulons: Tenen longitud 4m i es tracta de barres de diàmetre 25mm.
Encavallades: Les encavallades proposades són TH-29.
A les zones d’embrocaments es disposarà un paraigües de reforç format per micropilots de
100/80 mm i 10 mm de gruix de 15 m de longitud que es disposaran en perforacions de 150
mm.
Impermeabilització i drenatge
Es planteja el túnel com a drenant. El túnel es planteja com a drenant en el sentit que actua
com un dren en el massís on les aigües filtrades es recullen en un sistema de drenatge i
s’evacuen cap a l’exterior mitjançant col·lectors o tubs drens de desguàs.
El túnel en part de la seva longitud portarà un sistema de làmines drenants i impermeables
per a reconduir les aigües que creuen el sosteniment cap al sistema de drenatge del túnel. A
més, la solera serà drenant, formada per un llit de graves, a fi i efecte d’evitar subpressions
d’aigua.
La impermeabilització primària consisteix en una fase inicial en les operacions ordinàries
d’excavació i sosteniment en les proximitats al front. En cas que es detectin surgències al
contorn de la secció excavada, aquestes es recolliran mitjançant drens puntuals al
sosteniment que transportaran l’aigua cap a la base del túnel. La perllongació de les
conduccions de drenatge primari s’efectuarà mitjançant canals de recollida superficial o
sistemes “oberhasli” o similar, adossats a les parets de l’excavació, fins a descarregar en les
proximitats dels col·lectors de drenatge.
La impermeabilització secundària és la que s’executa un cop finalitzat el sosteniment per al
tractament d’aigües difoses s’aplicaran làmines de polietilè reticulat reforçat de 6mm de gruix,
per a drenar cap als peu dels hastials. A la base, al final de la làmina, es disposa un tub dren
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de 250 mm i, cada 50m, es transporta l’aigua per a ser recollida al col·lector general
mitjançant una arqueta.
Drenatge: El túnel es projecta com a túnel drenant. Aleshores, respecte al drenatge s’actuarà
recollint les aigües de la solera per una base filtrant de graves, on hi haurà un tub dren situat
a la zona del punt més baix de la secció.
L’aigua recollida al perímetre de la volta del túnel es conduirà a un tub col·lector a la base de
cada hastial.
Finalment, les aigües procedents del conjunt de la secció van a desembocar al dren col·lector
general que portaran les aigües cap a una de les boques del túnel abans del seu abocament
a llera.

Embrocaments
En els embrocaments es preveu que, a banda del sosteniment que hi pertocaria a priori, cal
assegurar l’aplicació dels següents elements en el tram inicial de 10m:
•

Vano de micropilots 100/80, és a dir, amb diàmetre exterior 100mm i interior
80mm, amb diàmetre de perforació 150mm i amb un espaiat entre centres
adjacents de 60cm. Longitud 15m

•

Encavallades TH-29 amb l’espaiat longitudinal corresponent

Els embrocaments en la mesura del possible s’excavaran amb mitjans mecànics tipus
piconadora per a alterar menys el massís.
Els embrocaments del túnel principal van a sortir a una visera de 8m de llarg a
l’embrocament W i de 6m a l’embrocament E, de TH-29 arriostrades amb tresillons, amb
xapa Bernold.
Els talussos frontals s’han establert amb una pendent 1H:5V. En aquests talussos es preveu
un tractament dels talussos frontals amb bulons de 4m de longitud i ø 32 1,5x1x5, amb una
malla de triple torsió 50x70 amb 2 mm de diàmetre i la projecció de formigó HP-30 de 10 cm
de gruix en un 20% del front a les zones més alterades.
Els talussos laterals s’han establert amb una pendent 1H:3V. Al talús esquerra de
l’embrocament Oest de 19m s’ha previst la col·locació de bulons de 4 metres de longitud,
2x2m amb una malla de triple torsió 50x70.
Al talús esquerra de l’embrocament Est s’ha previst la instal·lació de bulons 1x1 de 4 metres
de longitud amb una malla de triple torsió 50x70.
Finalment es col·locaran 2 drens en la part inferior de l’embrocament amb una longitud de 20
m. I en la part frontal es col·locaran drens en una malla de 5 x 5 m de 10m de longitud.
Fases constructives
L’excavació del túnel serà en dues fases, mitja secció i destrossa, per a controlar les
deformacions i garantir l’estabilitat del front. Es tracta d’un procediment constructiu comú on
el primer que s’excava és la part superior del túnel (avanç o volta) i tot seguit es procedeix a
excavar la destrossa, la part inferior restant, per fases.
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De manera resumida, les fases d’excavació segueixen la següent seqüència:
1. Excavació de la mitja secció
2. Sosteniment de la mitja secció
3. Excavació de la destrossa
4. Sosteniment de la destrossa
El decalatge entre l’avanç i la destrossa serà de 50 m.
Instrumentació i auscultació
Per tal d’establir un sistema de control de l’obra des del punt de vista de la seva evolució
tensional, deformacional i d’afectació sobre les estructures properes existents,
s’implementarà un conjunt de mesures d’instrumentació i un pla de seguiment d’aquesta.
El pla d’instrumentació, haurà de disposar a més del disseny, instal·lació i seguiment de la
instrumentació, del procés i transmissió de dades, anàlisi immediat (gestió d’alarmes) i anàlisi
de detalls.
Els treballs d’instrumentació que s’han previst realitzar, són els següents:
•

Instrumentació del túnel nou: Instal·lació dels perns de convergència i mesura
de convergències en el interior del túnel, instal·lació i seguiment de cèl·lules de
pressió total el revestiment del túnel i d’extensòmetres en formigó i
encavallades. Col·locació d’extensòmetres de barres.

3.7. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL.
Les mesures ambientals plantejades tenen com a principals objectius específics minimitzar el
risc d’afectar l’espai protegit de l’entorn del riu de la Bonaigua, reubicar els excedents
d’excavació amb un mínim impacte ambiental indirecte. A més es plantegen mesures de
caràcter més genèric, comunes a totes les obres, en particular pel que fa a la gestió de
residus, a la generació de pols i a la restauració paisatgística.
Les mesures destinades a prevenir el risc d’afectar el riu de la Bonaigua consisteixen
sobretot en minimitzar les ocupacions a la ribera i en depurar l’aigua sortint del túnel.
Per a l’important volum d’excedents d’excavació s’ha previst la millora de diversos indrets
colindants al projecte i una activitat extractiva amb restauració integrada.
n relació amb la integració paisatgística, s’ha optat per realitzar hidrosembres i plantacions.

3.8.

PRESSUPOST.

El Pressupost de l’obra es desglossa com segueix:

Pressupost d'execució material
6.207.579,34 €
Benefici industrial 6 % s/P.E.M.
372.454,76 €
Despeses Generals 13 % s/P.E.M.
806.985,31 €
Subtotal 7.387.019,41 €
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I.V.A. 16%
Total pressupost

3.9.

1.181.923,11 €
8.568.942,52 €

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE.

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
MEMÒRIA
ANNEXOS
Annex núm. 1: EIA i Estudi d’Alternatives
Annex núm. 2: Geologia i Geotècnia
Annex núm. 3: Túnel
Annex núm. 4: Mesures Correctores Ambientals

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

11

Document 1. Memòria

ETSCC
CPB - UB

PROJEC
CTE CONSTRU
UCTIU TÚNEL D
DE SORPE (Altt Àneu)

ANNE
EXOS

Documen
nt 1:. Memòria

ETSCC
CPB - UB

PROJEC
CTE CONSTRU
UCTIU TÚNEL D
DE SORPE (Altt Àneu)

PROJEC
CTE CON
NSTRUC
CTIU TÚN
NEL DE SORPE (ALT ÀN
NEU)
ANNE
EX NÚM. 1. EIA I ESTUD
DI D’ALTE
ERNATIV
VES

A
Annex
1:. EIA i Estudi d’Alterna
atives

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

ÍNDEX MEMÒRIA
1.

INTRODUCCIÓ ......................................................................................................... 1

2.

LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN ........................................ 2
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

3.

IMPACTES AMBIENTALS POTENCIALS................................................................. 8
3.1.1.

4.

Localització .............................................................................................................. 2
Figures de protecció legal del territori ..................................................................... 2
Medi físic ................................................................................................................. 3
Vegetació, fauna i paisatge ..................................................................................... 5
Patrimoni cultural ..................................................................................................... 6
Entorn socioeconòmic ............................................................................................. 7
Impactes previsibles del projecte ............................................................................ 8

ESTUDI D’ALTERNATIVES ...................................................................................... 11

i

Annex 1:. EIA i Estudi d’Alternatives

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

1. INTRODUCCIÓ
Aquest annex és el document ambiental del projecte en estudi i l’estudi d’alternatives dut
a terme per tal de corroborar la idoneïtat del projecte.

1

Annex 1:. EIA i Estudi d’Alternatives

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

2. LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN
2.1.1. Localització
El projecte es situa al terme municipal d’Alt Àneu (Pallars Sobirà), al tram de l’actual
carretera C-28 (carretera d’accés al port de la Bonaigua) comprès en l’interval altitudinal
entre 1310 i 1370 m. En aquest tram es segueix a poca distància el riu de la Bonaigua per
la seva riba esquerra, passant pel vessant inferior de la solana de Sorpe. Al costat oposat
de la vall hi ha l’extens bosc de la Mata de València.

2.1.2. Figures de protecció legal del territori
En principi, la superfície afectada pel projecte no està protegida. Tot i això, en algun punt
podrien existir dubtes a causa de la poca concreció amb que està delimitada l’àrea
protegida del riu de la Bonaigua, que abasta el riu i la zona fluvial, i aquesta darrera sol
establir-se per defecte com una franja de 5 m entorn de la llera. Per aquesta raó, i
considerant la gran proximitat de la carretera al llit del riu, no es pot excloure que
efectivament s’ocupin petites superfícies protegides.
En qualsevol cas, el riu de la Bonaigua és un espai protegit per diverses figures legals,
que s’exposen en ordre cronòlogic:
•

Reserva Natural Parcial per a la conservació de la llúdriga (Decret 123/1987)

•

Parc Natural de l’Alt Pirineu (Decret 194/2003)

•

Espai LIC i ZEPA “Alt Pallars”, integrat en la Xarxa Natura 2000 d’espais protegits a
escala europea (2006)

Totes aquestes figures de protecció s’apliquen sobre un mateix espai. En l’actualitat la
figura de Reserva Natural Parcial ha esdevingut força obsoleta, i allò que resulta més
condicionant és la inclusió en el Parc Natural i en la Xarxa Natura 2000. Cap d’aquestes
figures no prohibeix explícitament la realització d’infraestructures, però sí que limiten
fortament la seva execució, que en general està condicionada a la manca d’alternatives
fora dels espais protegits i a la minimització de l’afecció sobre els valors ambientals.
L’espai de la Xarxa Natura 2000 “Alt Pallars” ha estat designat per a la conservació d’una
sèrie d’hàbitats i espècies, dels quals en aquest sector del riu de la Bonaigua es troben
els següents:
Hàbitats: rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya
Espècies: almesquera (Galemys pyrenaicus) i llúdriga (Lutra lutra)
Pel que fa a Xarxa Natura 2000, per tant, cal centrar l’atenció en l’efecte directe o
indirecte sobre la conservació d’aquests dos elements.
A falta d’un Pla Especial aprovat, les limitacions que comporta la inclusió en el Parc
Natural de l’Alt Pirineu estan avui poc concretades, més enllà dels objectius genèrics de
conservació de l’entorn.
L’espai protegit de la Bonaigua és de caràcter lineal, de manera que els terrenys que
l’envolten no estan coberts per les figures legals indicades. A molt poca distància, els
vessants situats a la riba dreta del riu formen part de la Zona Perifèrica de protecció del
2
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Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i de l’espai de la Xarxa Natura
2000 “Aigüestortes”, que queda fora de l’àmbit del projecte. A una distància més gran, els
vessants alts de la solana de Sorpe, sobre la carretera, també estan integrats en l’espai
de la Xarxa Natura 2000 “Alt Pallars”.

2.1.3. Medi físic
L’àmbit geogràfic on es situa el projecte és el costat esquerre de la vall de la Bonaigua,
al vessant sud d’un ampli conjunt muntanyós que és anomenat de forma genèrica massís
de la Bonaigua o massís de Beret. A la part baixa del projecte la vall de la Bonaigua
queda molt encaixada i, en particular, hi ha una gran barra rocosa que contacta amb el riu
i deixa molt poc espai per al pas de la carretera, actuant com a condicionant important del
traçat i de l’execució de les obres. A les parts mitjana i alta la vall s’eixampla i hi ha més
espai entre el riu i els vessants a la seva esquerra.
La hidrologia de la zona es centra en el riu de la Bonaigua. No s’hi coneixen aqüífers ni
sorgències de consideració, i hi predomina netament el drenatge superficial, que és
afavorit per la impermeabilitat general dels materials geològics. El riu de la Bonaigua és
un afluent de capçalera de la Noguera Pallaresa, que neix prop del port homònim, té un
recorregut d’una dotzena de quilòmetres en sentit dominant oest-est i desguassa a la
Pallaresa poc més amunt d’Esterri d’Àneu. És un riu modest, amb amplades habituals de
3-6 m i fondàries que no solen passar d’1 m. El règim hidrològic està fortament
condicionat per la innivació, amb cabals màxims durant la fosa de la neu (abril-juny) i
mínims a l’hivern. El pendent del riu és entre moderat i alt en la major part del recorregut,
però justament en la zona afectada pel projecte hi ha un tram en què la vall s’eixampla i el
pendent es fa feble. El punt on acaba aquesta plana i el riu es torna a encaixar va ser
aprofitat fa temps per a la construcció d’una petita presa, creant així un embassament.
Amb els anys aquest embassament es va anar omplint de sediments i va perdre la seva
funcionalitat original, al temps que anava adquirint l’aspecte d’un estany o aiguamoll
natural. A causa d’aquest canvi d’aspecte, en l’actualitat l’embassament s’anomena
estany de la Senyora.

Fig. 1.

Presa de l’estany de la Senyora
3

Annex 1:. EIA i Estudi d’Alternatives

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

El clima de la zona és de tipus axerotèric o medioeuropeu, és a dir sense període àrid
estival i amb mesos hivernals marcats. No es disposa de dades concretes d’aquest
sector, però suposem que les precipitacions mitjanes deuen estar al voltant dels 900 mm
anuals (a Esterri d’Àneu, més baix, són d’uns 650 mm, i al port de la Bonaigua, més
amunt i sotmès a la influència atlàntica, de 1200 mm). Les precipitacions es reparteixen al
llarg de tot l’any, sense períodes prolongats sense pluges o nevades. La temperatura
mitjana anual és normalment inferior als 10ºC (a Esterri passa poc de 10ºC i a la
Bonaigua és d’uns 3ºC), amb màximes en juliol-agost i mínimes entre desembre i febrer.
Entre novembre i març els dies de glaçada, deuen ser molt freqüents, però a escala local
hi ha una diferència marcada entre el fons de vall del riu de la Bonaigua, on el glaç
persisteix, i els vessants de la solana de Sorpe, on quan es fa de dia desapareix aviat
gràcies a la forta insolació. La carretera es situa en aquesta solana, motiu pel qual no és
esperable que hi hagi glaçades molt prolongades. La boira i el vent són fenòmens
meteorològics més o menys freqüents, però d’importància menor en la configuració del
clima local.
Pel que fa a la geologia, aquesta zona es situa a l’oest de l’anomenat dom de la
Pallaresa, una megaestructura que correspon a un anticlinal complex format per materials
cambroordovicians. Els materials geològics de l’àmbit del projecte estan constituïts per
dipòsits al.luvials quaternaris al fons de vall de la Bonaigua i per materials paleozoics
(pissarres i quarsarenites, puntualment granits) i els seus nivells d’alteració als vessants
de la solana de Sorpe. Els nivells d’alteració del substrat rocós es presenten com a
fragments de pissarra procedents del mateix vessant envoltats per una matriu sorrenca o
llimosa a pràcticament tot el traçat en els materials de la solana de Sorpe. La inestabilitat
de gran part dels materials geològics del vessant impossibilita o dificulta molt les
excavacions en desmunt.

Fig. 2.

Lliscaments de materials als vessants sobre la carretera.

Els sòls desenvolupats sobre aquests materials geològics i en les condicions climàtiques
indicades són sobretot entisòls (sòls poc estructurats o “joves”, en general sotmesos a
explotació abiòtica). A les zones més planes del fons de vall i en replans del vessant, en
general en llocs no afectats pel projecte, hi ha inceptisòls, sòls més estructurats i madurs.
En general els sòls de tota la zona són de reacció àcida, a causa de les pissarres a partir
de les quals s’han generat.
4
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2.1.4. Vegetació, fauna i paisatge
La vegetació de l’entorn és formada per comunitats típiques de substrats silícics de
l’estatge montà del vessant sud dels Pirineus centrals. A la vall de la Bonaigua –com en
la major part de valls de l’alt Pallars- hi ha un contrast molt gran en la cobertura vegetal
segons l’orientació dels vessant. El vessant orientat al sud per on passa la carretera
(solana de Sorpe) es presenta molt desforestat, a causa segurament de les pràctiques
ramaderes tradicionals. El vessant oposat orientat al nord (Mata de València), per contra,
està cobert per un dens bosc d’avets.
La vegetació de la zona concreta afectada pel projecte és un mosaic de sis dels hàbitats
tipificats per la Cartografia dels Hàbitats de Catalunya, que es reparteixen pels diversos
trams en funció sobretot del terreny més o menys rocós:
•

Matollars montans de bàlec

•

Prats silicícoles i mesòfils montans

•

Prats silcícoles i xeròfils montans

•

Bedollars secundaris

•

Pedrusques i clapers silicis montans

•

Cingles i penyals silicis de muntanya

Es tracta d’hàbitats molt estesos per tot l’alt Pallars i que en la zona del projecte estan
representats, en general, per mostres fragmentades.

Fig. 3.
Aspecte de la vegetació característica de la meitat alta del tram, constituïda per un mosaic de
prats, matollars de bàlec i bedollars. A la meitat baixa s’incrementa la participació de la vegetació de
roca.

La vegetació que voreja el riu de la Bonaigua és constituïda per bosquines de ribera, més
o menys referibles als sargars. Hi ha un veritable sargar, notable per la seva extensió, a
5
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la cua inundable de l’embassament de l’estany de la Senyora. De la cua de
l’embassament en amunt i de la presa en avall el sargar queda molt desdibuixat, i el que
hi ha a la ribera és una barreja força heterogènia de diversos arbres (sarga, gatell,
bedoll,...); aquesta situació és molt habitual als marges dels rius del Pallars que tenen
valls estretes i/o ribes rocoses.
En general la vegetació adjacent a la zona de treballs es pot considerar que té un risc
d’incendi feble. Tot i això s’ha de tenir present que, puntualment, el mosaic de vegetació
(matollar de bàlec, prat i bedollar) que hi ha al costat de muntanya de la carretera pot
tenir una inflamabilitat alta si es donen unes condicions determinades, concretament que
les herbes estiguin seques i que bufi un vent fort; aquestes condicions es poden donar
alguns dies a l’any, en especial a la segona meitat d’hivern.
La fauna dels vessants directament afectats pel projecte, a la riba esquerra del riu de la
Bonaigua és constituïda per elements típics dels matollars, prats i boscos oberts de
l’estatge montà pirinenc. Les espècies detectades es poden considerar comunes i banals
a escala pirinenca: sargantana roquera (Podarcis muralis) com a rèptil; pinsà (Fringilla
coelebs), mallerenga carbonera (Parus major), pardal de bardissa (Prunella modularis),
tallarol gros (Sylvia borin), merla (Turdus merula) entre els ocells; talp (Talpa europaea),
talpó de prat (Microtus arvalis), llebre (Lepus europaeus) com a mamífers.
En aquesta zona són freqüents diversos ungulats, en especial porc senglar (Sus scrofa),
cabirol (Capreolus capreolus) i daina (Dama dama), però habitualment es situen en
indrets apartats de la carretera. Tot i això, l’abundància d’ungulats és un factor a tenir en
compte pel risc de col.lisions amb vehicles que comporten.
El riu de la Bonaigua té més interès faunístic, ja que és hàbitat de tots els vertebrats
característics dels rius pirinencs ben conservats: truita (Salmo trutta), merla d’aigua
(Cinclus cinclus), almesquera (Galemys pyrenaicus), musaranya d’aigua (Neomys
fodiens) i llúdriga (Lutra lutra). A les basses laterals de l’estany de la Senyora hi crien la
grantota roja (Rana temporaria), el gripau (Bufo bufo) i potser algun altre amfibi.
D’aquests animals, els que actualment tenen més interès per a l’avaluació de l’impacte de
l’obra són l’almesquera i la llúdriga, sobretot perquè són objectius de conservació
específics de l’espai de Natura 2000 “Alt Pallars”, però també perquè estan protegits
legalment a nivells més o menys alts a escala catalana i espanyola. Amb l’aprovació del
nou Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya, és previsible que la rata d’aigua passi a
tenir la màxima categoria de protecció (en perill d’extinció), i que l’almesquera i la llúdriga
estiguin al segon nivell (Vulnerable), de manera que el riu de la Bonaigua serà hàbitat de
tres espècies de fauna amb protecció legal molt forta.
El paisatge general té els trets típics de les solanes de les valls del Pallars Sobirà, és a
dir un vessant de pendent fort, dominat per matollars i prats i amb freqüents afloraments
de roca. Aquest paisatge més aviat abrupte i eixut contrasta amb la densa cobertura
forestal del vessant d’obaga i amb la verdor dels prats i la vegetació de ribera del fons de
vall. Les úniques estructures antròpiques visibles al vessant són la carretera i les línies
elèctriques, que introdueixen elements lineals fortament discordants en el paisatge.

2.1.5. Patrimoni cultural
Segons la informació disponible, tant la bibliogràfica com la generada per prospeccions
superficials, en la zona de treballs no es coneix cap element del patrimoni cultural.
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2.1.6. Entorn socioeconòmic
La carretera de la Bonaigua té una gran importància per als habitants del Pallars Sobirà, i
en menor mesura per als de la Vall d’Aran. Hi ha un nombre important de residents a l’alt
Pallars (de Llavorsí en amunt) que es desplacen regularment a l’Aran per motius laborals
tot utilitzant la carretera de la Bonaigua. És habitual també que els residents d’aquest
mateix àmbit territorial tinguin com a servei hospitalari de referència l’hospital de Vielha.
Es tracta, doncs, d’una ruta obligada per al treball o per a serveis bàsics. L’alternativa és
molt llarga i poc viable per a un ús freqüent: baixar fins a la Pobla de Segur, anar al Pont
de Suert i després entrar a l’Aran pel túnel de Vielha. Força residents de l’Aran també
utilitzen amb freqüència la carretera de la Bonaigua, però molt pocs d’ells ho fan
regularment per motius laborals i gairebé cap per rebre serveis bàsics. En general la
dependència d’aquesta carretera per als habitants de l’Aran és clarament menor que la
que tenen els de l’alt Pallars.
Aquesta carretera té també importància econòmica per a les empreses del Pallars
relacionades amb l’activitat turística. A l’hivern es genera un trànsit important de vehicles
que es dirigeixen cap a l’estació d’esquí de Vaquèira-Beret i que en pas utilitzen els
establiments de restauració del Pallars. En aquesta època també hi ha força persones
que pernocten en hotels o apartaments de l’alt Pallars i van a esquiar a Vaquèira-Beret
per la carretera de la Bonaigua. En conjunt, es pot dir que a l’hivern una fracció molt
important de l’activitat econòmica terciària de l’alt Pallars depèn de la carretera de la
Bonaigua. A l’estiu aquesta carretera és també una via de trànsit important i que genera
molta activitat econòmica. En aquesta època, però, la dependència de l’alt Pallars de la
carretera és menor. La carretera també comporta activitat econòmica a l’Aran, però la
dependència és baixa perquè hi ha l’alternativa del túnel de Vielha.
L’entorn pròxim del projecte és deshabitat i sotmès a pocs aprofitaments econòmics. Les
pastures dels vessants de la solana de Sorpe i del fons de vall del riu de la Bonaigua són
utilitzades a l’estiu i tardor per bestiar domèstic (sobretot vaques i eugues), tot i que les
pastures més importants es situen més amunt de la vall, des de sota el refugi de les Ares
fins al port de la Bonaigua. L’aigua de l’embassament de la Senyora és captada per una
conducció i utilitzada per al reg de prats, i puntualment també ha estat destinada al
consum humà de València d’Àneu. A banda d’aquests aprofitaments concrets, també cal
tenir present que el conjunt del paisatge entorn de la carretera –i en especial el bosc de la
Mata de València, integrat en l’Àrea Perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici- es pot considerar un actiu per a l’atracció del turisme, que actualment és
l’activitat econòmica més important del Pallars.
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3. IMPACTES AMBIENTALS POTENCIALS
3.1.1. Impactes previsibles del projecte
Els principals impactes ambientals que es preveuen amb l’actual definició del projecte són
els que es comenten a continuació:
1. Excedents d’excavació i impactes associats. La solució de construcció en túnel
comporta la generació d’un volum considerable de materials excedents.
L’aprofitament d’aquests materials en l’obra sembla poc viable, raó per la qual
caldrà trobar un lloc destinat a abocador o bé estudiar la possibilitat d’utilitzar-los
en altres obres. Trobar un lloc adequat pot ser una mica complex, donats els
pendents forts de l’entorn del projecte i la coincidència de bona part dels terrenys
planers amb zones inundables. La selecció del lloc d’abocador és una qüestió molt
rellevant, ja que pot tenir associats un conjunt d’impactes (sobre la vegetació, la
fauna, el paisatge i l’entorn social) tan importants o més que els impactes directes
en la zona d’obres de la carretera. Com a factor favorable, es pot dir que a l’alt
Pallars són molt freqüents els indrets amb afloraments de roques semblants a les
que s’extrauran del túnel, de manera que els abocadors poden resultar més fàcils
d’integrar paisatgísticament.
2. Afecció a la qualitat de l’aigua. El risc de pertorbació de la qualitat de l’aigua del
riu de la Bonaigua deriva sobretot dels efluents que sortiran de l’interior del túnel
en la fase de construcció. Aquests efluents seran bàsicament el resultat de l’aigua
utilitzada per als treballs d’excavació. En principi no es preveu que el volum d’aigua
que surti del terreny excavat sigui significatiu. Els efluents seran d’aigua barrejada
amb terres i productes utilitzats en l’excavació. Si aquests efluents s’aboquen
directament al riu poden pertorbar-ne les característiques físico-químiques.
L’efecte d’aquesta pertorbació sobre les comunitats biològiques del riu és poc
previsible: pot ser molt greu si els abocaments es fan en època d’aigües baixes,
mentre que seria menor si es fan quan el nivell d’aigua sigui alt. És necessari, per
tant, preveure mesures per a evitar l’abocament directe d’efluents al riu. Pel que fa
als treballs en superfície, si es treballa amb cura, en principi no hauria d’haver-hi
afecció a la qualitat de l’aigua del riu de la Bonaigua a conseqüència d’abocaments
de terres o de residus.
3. Deteriorament de la qualitat de l’aire. L’excavació del túnel, els moviments de
terres exteriors i altres treballs d’obra generaran pols, incrementant els nivells de
partícules sòlides en suspensió (PSM) en l’entorn. Aquest deteriorament de la
qualitat de l’aire afectarà tant l’entorn immediat de la zona de treballs com l’entorn
de les rutes utilitzades pels camions de transport dels excedents d’excavació.
4. Afecció al paisatge a mitjà termini. Aquesta afecció es produirà sobretot a causa
dels grans desmunts. El desmunt de la boca de la Bonaigua del túnel té un
pendent massa gran per a revegetar-se i quedarà com una paret de roca, que serà
visible però no excessivament discordant amb el paisatge conjunt, ja que els
afloraments de rocams són freqüents en aquest tram del congost del riu de la
Bonaigua. El gran desmunt de la boca de Sorpe del túnel es revestirà d’un mur
ancorat de formigó i pot resultar d’integració paisatgística més problemàtica, ja que
les seves grans dimensions, la visibilitat a distància i les característiques del
formigó (textura i el color) faran que sigui clarament discordant amb l’entorn.
5. Molèsties als usuaris de la carretera. El transport amb camions dels excedents
d’excavació del túnel generarà un increment notable del trànsit de vehicles pesants
8
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a la carretera i un alentiment de la velocitat mitjana de circulació. Donada la gran
importància d’aquesta carretera per als habitants de l’alt Pallars (tant per a
l’activitat econòmica com per a l’atenció d’alguns serveis bàsics) aquesta
disminució temporal de la funcionalitat de la carretera es pot considerar com una
afecció socioeconòmica rellevant. La importància relativa de l’alentiment de la
circulació estarà força condicionada per l’estat d’execució de les obres en la resta
de la carretera: si quan s’excavi el túnel, la major part d’altres trams ja estan en
explotació, l’efecte sobre la circulació serà molt localitzat i més aviat feble; per
contra, si l’execució del túnel coincideix amb els treballs en altres trams l’efecte
acumulatiu pot comportar un alentiment important del trànsit. A més, com en tota
obra, els diversos treballs poden comportar retencions o desviaments puntuals del
trànsit.
Altres afeccions poc probables, menors o de caràcter genèric són les següents:
•

No és previsible cap afecció directa als espais protegits de la zona (riu de la
Bonaigua, com a part integrant de l’espai de la XN2000 “Alt Pallars”, del Parc
Natural de l’Alt Pirineu i Reserva Natural Parcial), ja que no s’han de fer
ocupacions en la franja de domini públic hidràulic. Les ocupacions que es fan en la
proximitat del riu no afecten el sargar, que és el tipus de vegetació del riu de la
Bonaigua que està llistat com a objectiu de conservació dins l’espai de Xarxa
Natura 2000 “Alt Pallars”. Sí que hi ha un petit risc potencial de danyar
puntualment aquest hàbitat a causa de la caiguda accidental de blocs i altres
materials. També existeix un cert risc d’afecció indirecta a la fauna per abocaments
al riu, que serà mínim si es preveuen sistemes de depuració dels efluents del túnel
i s’estableixen mesures preventives per a evitar abocaments accidentals als
treballs en superfície.

•

Hi ha risc potencial de caiguda de blocs de roca i altres materials sòlids grollers al
riu. Aquesta caiguda de materials comporta dues afeccions ambientals no
especialment impactants, però que són problemàtiques per estar vinculades a
qüestions administratives: 1) Els materials caiguts poden interferir en el flux d’aigua
del riu i, en casos extrems, provocar petits embassaments i inundacions; 2) Com
s’ha indicat més amunt, es pot danyar puntualment la vegetació de ribera del riu de
la Bonaigua, que és un espai natural protegit. El risc estarà molt localitzat,
bàsicament als desmunts de les boques de túnel i sobretot al costat de Sorpe. La
caiguda de materials a la llera del riu de la Bonaigua és un fenomen que passa de
forma natural amb una certa freqüència a causa del pendent fort dels vessants i de
la inestabilitat del substrat, de manera que si a conseqüència de les obres cauen
alguns blocs isolats no es tractaria de cap pertorbació profunda de la hidrologia.
Tot i això cal preveure aquesta possibilitat i adoptar mesures preventives per tal
d’evitar-ho.

•

El soroll generat per les excavacions i el transport de materials representa un
deteriorament evident de l’entorn. Donada la manca de població resident en
l’entorn immediat del projecte, no hi haurà receptors humans afectats directament
per les excavacions. El transport dels excedents sí que pot comportar molèsties
per soroll en l’entorn de les rutes utilitzades. L’afecció per soroll a la fauna s’ha de
considerar feble. Únicament podria haver-hi impactes puntuals notables si es fan
explosions en època de cria de fauna especialment sensible o bé si es realitzen
treballs nocturns molt sorollosos.

•

L’impacte sobre la vegetació és de caràcter genèric: eliminació de plantes a la
zona d’obres i afecció indirecta per acumulació de pols. Els tipus de vegetació
afectats (el mosaic d’hàbitats de la solana de Sorpe que s’ha comentat més amunt)
9
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són molt freqüents al Pallars, no estan amenaçats ni s’hi coneix la presència de
cap espècie de flora rara. En conjunt, doncs, es pot dir que tenen un interès relatiu
baix i que, en conseqüència, l’impacte sobre la vegetació serà feble. El disseny del
projecte minimitza les ocupacions que comporten eliminació de vegetació, ja que al
tram en túnel no hi ha afecció.
•

També es donaran altres afeccions genèriques a la fauna, com són la mortalitat
d’individus per moviments de terres i les molèsties diverses (en especial si els
treballs coincideixen amb èpoques de cria). La pèrdua d’hàbitats per a la fauna es
pot considerar insignificant, ja que la major part d’ocupacions en superfície es
produeixen al marge de l’actual carretera, en indrets amb hàbitats de baixa qualitat.

•

El risc d’incendi és feble, però cal tenir-lo present. Com s’ha dit, les situacions en
què hi ha més risc potencial són els dies d’hivern amb vent fort.

•

Hi haurà també afecció al paisatge durant l’execució de les obres, a causa de
les superfícies de sòl nu pels moviments de terres, de les instal·lacions d’obra i de
la maquinària. Aquest impacte és temporal i inevitable.
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4. ESTUDI D’ALTERNATIVES
En aquest apartat, es fa un estudi d’alternatives, en el que es compara el projecte actual
que contempla la construcció del túnel de Sorpe, amb les propostes prèvies alternatives,
que proposaven la construcció de la carretera totalment superficial, és a dir, sense túnel.
De forma molt sintètica, es pot dir,que la proposta actual, medioambientalment parlant, és
més favorable sobretot perquè minimitza el risc d’afectar l’espai protegit del riu de la
Bonaigua, tant de forma directa com indirecta. Per contra, com s’ha comentat en apartats
anteriors, presenta l’inconvenient que l’excavació del túnel genera un volum important de
materials excedents, amb els impactes derivats associats al transport i a l’abocador.
Altres possibles impactes de consideració de la nova proposta (risc de contaminació del
riu per efluents del túnel) es poden minimitzar bé amb mesures correctores.
En general, es pot dir que les afeccions potencials de la proposta actual són més
previsibles i controlables amb mesures concretes. En propostes anteriors, en canvi, la
prevenció de gran part dels impactes potencials –i molt especialment dels impactes sobre
el riu de la Bonaigua- depenia de la cura dels operaris en l’execució dels treballs, i aquest
factor massa sovint és poc controlable. La proposta actual, doncs, permet disminuir la
incertesa sobre les afeccions ambientals finals, i això és important en una obra que
suposa un risc per a espais protegits especialment sensibles.
En la taula-resum següent es comparen els impactes ambientals per als diversos vectors
de la proposta realitzada al 2005 i de l’actual proposta.

Vector

Proposta 2005

Proposta actual

Espais protegits
(riu de la
Bonaigua)

Risc gran d’afecció indirecta al riu de
la Bonaigua, per abocaments de
terres i caiguda de blocs al tram baix
abrupte.

El risc d’afecció indirecta per
abocaments de terres i caiguda de
blocs és baix, ja que el tram més
conflictiu es passa en túnel.

Risc moderat-alt d’afectar
indirectament les espècies de fauna
objectiu de conservació de l’espai
Xarxa Natura 2000 (almesquera i
llúdriga) presents al riu de la
Bonaigua, a conseqüència
d’abocaments al riu i
d’atropellaments. Risc moderat
d’afectar hàbitats objectiu de
conservació en aquest espai
(bosquines de ribera).

No es preveu que hi hagi ocupacions
temporals dins els límits de l’espai
protegit.

Risc alt de pertorbació físico-química
per abocament de terres al tram baix
abrupte.

Risc baix de pertorbació físico-química
per abocament de terres i per
vessaments de formigó durant la
instal.lació dels micropilots.

Qualitat de l’aigua

Risc molt baix d’afectar indirectament
les espècies de fauna objectiu de
conservació de l’espai Xarxa Natura
2000 (almesquera i llúdriga) presents al
riu de la Bonaigua, a conseqüència
d’abocaments al riu i d’atropellaments.
Risc molt baix d’afectar hàbitats
objectiu de conservació en aquest
espai (sargar) a causa d’ocupacions o
d’abocaments de materials grollers.

Risc moderat de pertorbació físicoquímica pels efluents del túnel. Aquest
risc es pot controlar bé amb l’adopció
de les mesures preventives
plantejades.
Abocament de
materials grollers

Risc moderat de pertorbar les
condicions de flux del riu a causa de
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al riu

la caiguda de blocs de roca. Aquest
risc es dóna en un tram relativament
llarg (tot el tram baix abrupte del
“congost”)

més reduïda (boques de túnel).

Soroll

Soroll en l’entorn per moviments de
terres i pel transport. També lluny de
la zona d’obres per transport i per
instal·lacions auxiliars. El soroll es
genera en tota la carretera en obres, i
el tram aquí considerat només
representa una petita fracció
d’aquesta problemàtica.

Al tram en túnel soroll continu i
localitzat pel sistema de ventilació i
soroll puntual intens per explosions En
la resta de l’obra soroll per moviments
de terres i transport.

Qualitat
atmosfèrica

Generació de pols pels moviments de
terres i el transport. Com per al soroll,
la problemàtica es dóna en tota la
carretera en obres.

Situació de conjunt similar, però és
previsible un increment de les
emissions de pols degudes al transport,
a causa del volum d’excedents
d’excavació del túnel.

Excedents
d’excavació

Es genera un volum poc important
d’excedents, que en bona part serien
aprofitables a l’obra.

La perforació del túnel genera un volum
important d’excedents, que són poc
reutilitzables. Caldrà seleccionar un lloc
adequat com a abocador. El transport i
la ubicació d’aquests excedents
comporten impactes ambientals
associats que poden ser importants.

Vegetació

Danys a la vegetació pròxima al riu a
causa de la construcció de murs i
camins d’accés. Risc elevat també
per caiguda de blocs i altres
materials.

En relació amb el projecte anterior es
minimitzen les ocupacions en superfície
i l’afecció directa a la vegetació. Els
danys a la vegetació són poc
importants en tota la traça, quasi nuls al
tram en túnel i febles als trams en
superfície.

S’incrementa el soroll en zones
apartades de l’obra a causa del
transport a l’abocador dels excedents
d’excavació del túnel.

Risc d’afecció indirecte al lloc
d’abocament d’excedents d’excavació.
Caldrà seleccionar indrets amb
vegetació de poc valor
(conservacionista, econòmic o estètic)
Fauna

Els moviments de terres prop del riu
comporten un risc potencial per a la
fauna aquàtica.

El risc per a la fauna aquàtica a causa
de moviments de terres és molt feble.

Risc d’incendi

Risc baix en tot el tram, sobretot a
l’hivern i en dies de vent.

Risc baix i sobretot en les mateixes
situacions, però limitat als trams en
superfície. Es minimitza el risc en tot el
tram rocós en túnel.

Paisatge

Impacte visual important dels
desmunts al tram alt planer, i dels
murs i terraplens al tram baix abrupte.

Impacte visual quasi nul al tram en
túnel. Impacte menor als dos desmunts
grans de la boca de la Bonaigua del
túnel.

Risc alt de generar impactes derivats
sobre el paisatge, en el cas probable
que es produïssin lliscaments de
materials de vessant.
Afeccions

Retencions i limitació de velocitat a la
12

Hi ha risc indirecte si els efluents del
túnel arriben al riu, però aquest risc es
pot controlar bé amb les mesures
plantejades.

L’abocador d’excedents d’excavació
pot ocasionar problemes addicionals
d’impacte paisatgístic, en zones
allunyades.
Afecció qualitativament similar a
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socioeconòmiques

carretera, amb l’increment del temps
necessari per als desplaçaments. És
una afecció socioeconòmica notable
per als habitants de l’alt Pallars que
s’han de desplaçar obligadament a
l’Aran per raons de treball o de rebre
serveis bàsics. Aquest impacte és
degut als treballs al llarg de tota la
carretera, no únicament en aquest
tram.

l’anterior. El transport dels excedents
d’excavació en camions pot limitar
encara més la velocitat mitjana de
circulació. La magnitud de l’afecció
dependrà molt de si quan s’executin les
obres ja ha entrat en explotació el tram
des d’Esterri fins a l’entrada del túnel o
bé encara s’hi realitzen treballs.

Taula 1. Comparació dels impactes ambientals de les dos alternatives.

Des d’un punt de vista més constructiu, en la taula-resum següent es comparen els
avantatges i desavantatges de la construcció del túnel i la construcció d’una carretera
superficial.

IMPACTE
AMBIENTAL

EXTERIOR

TRÀNSIT

COST

EXTERIOR

TERMINI

Avantatges
Menys moviment de terres.

És la solució més favorable. No hi ha afecció directa al Risc de contaminació de l’aigua del riu pels efluents
riu. També té menys impacte sobre el paisatge.
del túnel, però hi ha mesures preventives efectives.

TÚNEL

Termini alt
Termini baix

TÚNEL
EXTERIOR
TÚNEL
EXTERIOR

TÚNEL

Inconvenients
Requereix construir més vials d’accés als talussos,
augmentant el risc d’abocaments de terres i roques al
riu. El risc d’abocaments de formigó és baix.

Cost menor que alternativa túnel.

Cost estructures i camins d'accés elevat.

Cost túnel no excessivament elevat.

Cost major que alternativa exterior.

No es preveuen talls totals malgrat pugin ser molt
puntuals per la complexitat constructiva de les
estructures.

Pas alternatiu en tota la duració de l'obra.

Cap tipus de tall ni pas alternatiu en l'execució del
túnel.

Tall alternatiu en la resta del tram.

Taula 2. Comparació de les alternatives des d’un punt de vista global.

El pes que en aquesta taula té el termini i el trànsit, és superior al pes que té el cost de
l’obra.
El termini, com es pot observar, és clarament inferior a l’alternativa exterior. D’igual
manera, el trànsit es veu menys afectat en el cas de la construcció del túnel.
Per altra banda, el cost és més elevat, ja que l’excavació del túnel requereix més mitjans i
més dificultat en general.
Per últim, en quant a l’impacte ambiental, és clarament millor en el cas de l’excavació
subterrània, tal i com s’ha argumentat anteriorment detalladament.
Per tot això, es conclou que la alternativa òptima per aquest tram de la carretera és la de la
construcció del túnel.
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GEOLOGIA I GEOTECNIA
1. INTRODUCCIÓ
El present annex constitueix el reconeixement geològic-geotècnic dels materials aflorants al
llarg del tram comprès corresponent al túnel de Sorpe de la carretera C-28.
L’objectiu d’aquest annex és caracteritzar els sòls aflorants per definir, així com establir les
condicions d’estabilitat dels talussos existents.

2. TREBALLS REALITZATS
2.1.

RECOPILACIÓ I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ PRÈVIA

S’ha recopilat informació prèvia per a la realització d’aquest annex de geologia i geotècnia.
Dels treballs de camp realitzats en les campanyes anteriors consten les següents
prospeccions.
SONDEIG

PROFUNDITAT (m)

S-1

12,83

SR-1

9,00

Taula 1. Sondejos realitzada en les campanyes anteriors.

Aquests dos sondeigs es troben fora de la zona d’estudi i únicament s’han utilitzat per
corroborar la geologia de la zona.
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CALICATES

P.K

PROFUNDITAT (m)

C-1

5+860

2,50

C-2

4+560

3,00

C-3

2+230

3,00

C-4

2+860

2,00

Taula 2. Calicates realitzades en les campanyes anteriors.

D’aquestes cales no s’han pogut tenir en compte cap d’elles ja que es troben fora de l’àrea
d’influència de l’estudi.
Per la realització de l’actual campanya geotècnica s’han dut a terme un total de 6 sondeigs
geotècnics a rotació amb extracció de testimoni continu en el tram corresponent al túnel. Els
sondeigs a rotació permeten la recuperació contínua de testimoni mostrant el terreny que
constitueix el substrat investigat. D’aquesta forma s’obté en el punt sondejat un coneixement
exacte dels materials que constitueixen el subsòl de tal manera que es poden extrapolar els
resultats al conjunt de la zona d’estudi, i així tenir una idea aproximada dels materials sobre
els quals es desenvoluparà l’obra. Els resultats d’aquests sondeigs, permeten definir:
•

Característiques físiques del sòl

•

Característiques mecàniques

•

Estratigrafia del terreny

•

Nivell freàtic

Els testimonis obtinguts s’han col·locat en caixes dissenyades per a aquesta finalitat,
anotant-se en les mateixes caixes les cotes d’extracció de les mostres, permetent així un
correcte estudi litològic en gabinet.
Les perforacions han estat realitzades amb una sonda transportada sobre erugues i de
model RL-48. S’han utilitzat bateries tipus T i B i s’han utilitzat corones de widia i diamant
dels diàmetres (en mm) 101, 98 i 86.
A continuació es mostra una taula de les profunditats dels sondeigs:
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SONDEIG

LONGITUD (m)

S-4

10,0

S-5

6,20

S-6

10,20

S-7

10,0

Taula 3. Profunditats dels sondeigs

En addició s’han realitzat dos sondeigs horitzontals en els embrocaments del túnel.

SONDEIG

LONGITUD (m)

SH-1

50

SH-2

47

Taula 4. Sondeigs horitzontals.

2.1.1.

Presa de mostres i assaigs de laboratori

Del total de les prospeccions realitzades en les diferents campanyes o estudis, s’han pres
diferents mostres per tal de ser assajades al laboratori.
En la campanya actual es van extreure un total de 2 mostres alterades.

SONDEIG TIPUS MOSTRA

PROFUNDITAT (m) LONDITUD MOSTRA
INICIAL

FINAL

(m)

S-4

MA-1

1.0

3.0

2.0

S-6

MA-1

0.5

1.4

0.9

Taula 5. Mostres alterades de la campanya actual.

També es van extreure 31 testimonis parafinats (TP) per poder realitzar assaigs de laboratori
de la roca procurant unes condicions molt semblants a les del terreny.
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TIPUS
SONDEIG
DE
MOSTRA

PROFUNDITAT
INICIAL

FINAL

LONGITUD
MOSTRA

S-6

TP-1

7.20

7.40

0.20

S-6

TP-2

7.80

8.10

0.30

S-7

TP-1

2.65

2.95

0.30

S-7

TP-2

8.00

8.20

0.20

Taula 6. Mostres parafinades extretes en els sondeigs verticals de la campanya actual.

TIPUS
SONDEIG
DE
MOSTRA

PROFUNDITAT
INICIAL

FINAL

LONGITUD
MOSTRA

SH-1

TP-1

0.95

1.18

0.23

SH-1

TP-2

3.00

3.20

0.20

SH-1

TP-3

6.00

6.18

0.18

SH-1

TP-4

10.40

10.61

0.21

SH-1

TP-5

13.75

14.00

0.25

SH-1

TP-6

15.80

16.05

0.25

SH-1

TP-7

19.45

19.65

0.20

SH-1

TP-8

26.15

26.40

0.25

SH-1

TP-8

29.40

29.65

0.25

SH-1

TP-9

29.40

29.65

0.25

SH-1

TP-10

32.50

32.65

0.15

SH-1

TP-11

37.50

37.75

0.25

SH-1

TP-12

40.80

41.00

0.20

SH-1

TP-13

45.60

45.76

0.16
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TIPUS
SONDEIG
DE
MOSTRA

PROFUNDITAT
INICIAL

FINAL

LONGITUD
MOSTRA

SH-1

TP-14

48.60

48.84

0.14

SH-2

TP-1

3.75

4.00

0.25

SH-2

TP-2

6.85

7.20

0.35

SH-2

TP-3

9.40

9.65

0.25

SH-2

TP-4

13.15

13.35

0.20

SH-2

TP-5

17.10

17.40

0.30

SH-2

TP-6

20.20

20.40

0.20

SH-2

TP-7

24.30

24.60

0.30

SH-2

TP-8

27.70

28.10

0.40

SH-2

TP-9

31.90

32.40

0.50

SH-2

TP-10

36.00

36.30

0.30

SH-2

TP-11

41.60

42.0

0.40

SH-2

TP-12

45.20

45.45

0.25

Taula 7. Mostres parafinades extretes en els sondeigs horitzontals de la campanya actual.

2.1.2.

Assaigs in situ

En els sondeigs a rotació, depenent de la naturalesa del terreny, es van realitzar assaigs de
penetració estàndard o SPT. Aquest assaig consisteix en determinar el colpeig per a que una
cullera estàndard s’introdueixi 60 cm dins el terreny, enregistrant–se el número de cops
necessaris per penetrar cada tram de 15 cm. La suma del número de cops dels dos trams
centrals és l’anomenat número de penetració estàndard N30 o NSPT.
El capçal utilitzat és el normalitzat i el pes de la massa de copejament de 63,5 kg, amb una
caiguda lliure de 75 cm i una velocitat de copejament inferior a 30 cops per minut. Es
considera rebuig en l’assaig SPT quan no s’aconsegueix la penetració d’un tram de 15 cm
amb 50 cops, enregistrant–se sempre la penetració aconseguida.
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Durant la perforació de la campanya actual en la zona estudiada s’han realitzat un total de 2
assaigs “in situ” tipus SPT.

SONDEIG

TIPUS
DE
MOSTRA

S-4
S-5

PROFUNDITAT
COLPEIG

NSPT

3.6

14/2/8/11

10

3.6

13/8/4/10

12

INICIAL

FINAL

SPT-1

3.0

SPT-1

3.0

Taula 8. Profunditats i colpeigs dels assaigs SPT.

De les mostres extretes en els sondeigs de la campanya actual, es contemplen una sèrie
d’assaigs d’identificació, mecànics i químics amb l’objectiu de caracteritzar els paràmetres
geotècnics del terreny.
Els assaigs de laboratori programats sobre sòls, tenen la finalitat d’identificar i classificar els
sòls segons el USCS (Unified Soil Classification System), i segons els que estableix el Plec
de Prescripcions Tècniques Generals PG-3, pel que fa al seu aprofitament.
A més també s’han programat assaigs de resistència, tals com compressions simples, i
assaigs sobre roques essencialment dirigits a determinar els paràmetres resistents d’aquests
materials, així els assaigs realitzats han estat compressions uniaxials i traccions indirectes.
Un altre tipologia d’assaig de laboratori programats sobre sòls han estat els de agressivitat al
formigó.
El següent llistat recull la tipologia d’assaigs de laboratori realitzats tant sobre mostres de
sòls com sobre mostres de roques, i la normativa utilitzada en l’execució de cadascun d’ells.
•

Resistència a la compressió uniaxial en roques, UNE 22950-1:1990.

•

Resistència a la tracció indirecta en roques (assaig brasileny), UNE 22950-2:1990.

•

Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat, UNE 103101:1995.

•

Determinació del límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, UNE
103103:1994.

•

Determinació del límit plàstic d’un sòl, UNE 103104:1993.

•

Determinació de la humitat d’un sòl mitjançant assecat en estufa, UNE 103300:1993.

•

Determinació de la densitat d’un sòl, mètode de la balança hidrostàtica, UNE
103301:1994.
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•

Assaig de trencament a compressió simple en provetes de sòl, UNE 103400:1993.

•

Assaig d’inflament lliure d’un sòl en edòmetre, UNE 103601:1996.

•

Determinació del contingut en sals solubles dels sòls, NLT-114/99.

•

Determinació del contingut en guix en sòls, NLT-115/99.

•

Determinació del contingut en matèria orgànica, UNE 103204:1993.

•

Determinació de l’agressivitat al formigó, segons annex V de l’EHE.

•

Assaig de compactació proctor modificat, UNE 103501:1994.

•

Mètode d’assaig per determinar en laboratori l’índex CBR d’un sòl, UNE
103502:1995.

La taula següent mostra el tipus d’assaig i el número d’assaigs realitzats en cada sondeig de

TP-1

1

S-4

TP-2

1

S-5

SPT-1

S-5

TP-1

1

S-5

TP-2

1

S-6

MA

S-6

TP-1

1

S-6

TP-2

1

S-7

TP-1

1

S-7

TP-2

1

1

1

1

1

COL·LAPSE

S-4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Taula 9. Assaigs de laboratori realitzats.
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INFLAMENT INFLAMENT LLIURE
EDÒMETRE

HUMITAT NATURAL
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En el sondeig SH-1 s’han realitzat els següents assaigs de laboratori .
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Taula 10. Assaigs de laboratori realitzats en el sondeig horitzontal SH-1.

8

Annex 2:. Geologia i Geotècnia

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

TP-2

1

TP-3

1

TP-4

1

1

TP-6
TP-7

TILT TEST

1

TP-5

SH-2

TRIAXIAL EN ROCA

HUMITAT

COMPRESSIÓ SIMPLE
AMB GALGUES
EXTENSIOMÈTRIQUES

COMPRESSIÓ SIMPLE

TIPUS MOSTRA

SONDEIG

En el sondeig SH-2 s’han realitzat els següents assaigs de laboratori. Els resultats es
presenten en l’apèndix d’aquest annex.
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Taula 11. Assaigs de laboratori demanats en el sondeig horitzontal SH-2.

En la campanya actual es van realitzar 6 estacions geomecàniques en els massissos
rocosos que afloren al llarg de la carretera actual i que són de fàcil accés.
En els apèndixs corresponents es presenten les columnes estratigràfiques dels sondeigs, les
fotografies de les caixes dels sondeigs, les fitxes de les estacions geomecàniques i un mapa
geològic i un perfil geotècnic de la zona amb la situació dels treballs realitzats.

2.1.3.

Sísmica de refracció

S’ha executat un estudi sísmic de la zona de desmunt. L’objectiu de l’estudi sísmic és el de
proporcionar informació que permet avaluar l’excavabilitat dels materials en algunes zones
d’interès.
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El mètode sísmic de refracció es basa en que la velocitat de les ones de compressió (Vp) a
través dels massissos rocosos depèn de la integritat dels mateixos. Per tant, l’excavabilitat o
la facilitat d’excavació del terreny és inversament proporcional als valors de Vp.
Les mesures sísmiques s’efectuen utilitzant implantacions d’entre 120 i 60 metres. Les
investigacions corresponen principalment a la zona de desmunt situada just després de la
boca de túnel est, on la velocitat de les ones sísmiques és un bon indicador de l’excavabilitat
dels materials. A la següent taula es mostra la ubicació i la longitud del perfil sísmic realitzat.

S
Í
S
I
M
C
A

Perfil

Longitud (m)

Ubicació

IS-1

70

PK 3+550 al Pk 3+620

70

PK 3+550 al Pk 3+620

70

PK 3+550 al Pk 3+620

70

PK 3+550 al Pk 3+620

70

PK 3+550 al Pk 3+620

IS-2

IS-3

IS-4

IS-5

Taula 12. Perfils sísmics realitzats en la campanya.

A partir dels perfils sísmics realitzats s’observa que hi ha horitzons m amb velocitats de 230
a 599 m/s que s’associen a sòls i materials solts. Hi ha un horitzó amb velocitats de 500 a
650 m/s que s’associen a materials solts i blocs. Les velocitats de fins a 980 m/s s’atribueixen
a presència de blocs amb materials més consolidats quaternaris en general i a partir de 15 m
de profunditat apareixen velocitats de més de 1000 fins a 1800 m/s que s’atribueixen al
substrat rocós alterat.
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3. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
La zona d’estudi es troba situada en el municipi de l’alt Àneu, al Pirineus de Lleida, dins la
comarca del Pallars Sobirà. Dins del municipi, es troben diferents nuclis habitats com Sorpe,
València d’Àneu o Isavarre.
La zona d’estudi transcorre per la vall del riu Bonaigua, que té una orientació E-O i les cotes
més baixes es troben compreses entre els 1417 m i 1140 m d’altitud. La vall és força estreta,
amb vessants de fort pendent que poden superar els 30º. En el vessant dret d’obaga, està
ocupat per un dens bosc d’avets denominat La Mata de València, arribant als 2014 m en el
Castell Renau. El vessant esquerre conegut com la Solana de Sorpe, està menys vegetat, i
hi abunden els afloraments rocosos, i les crestes arriben a cotes de fins 2200 m (Les Roies
2187m).

Zona d’estudi

Fig. 1.

Mapa topogràfic de la zona d’estudi. (Font: Mapa comarcal de Catalunya nº26 Pallars
Sobirà. El Periódico)
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4. SITUACIÓ GEOLÒGICA
La zona d’estudi es troba en la zona axial del Pirineu occidental, que constitueix l’eix
paleozoic de la cadena pirinenca i que està vorejada al sud per materials mesozoics i
terciaris, que constitueixen el Prepirineu.
A continuació es mostra un mapa geològic de l’àrea d’estudi.

QUATERNARI
Holocè

PALEOZOIC
Devonià

Dipòsits de
fons de vall
Dipòsits col·luvials
i fluvioglacials

Plistocè mitjà i superior

*

*

*

Dipòsits glacia ls

Rius i Torrents

Pelites i Calcàrie s

Falla
Encavalcament

Silurià
Alternances
detríticocarbonàtiques

Zona d’estudi

Pissarres

Cambroordovicià
Grauvaques, pelites,
quarsarenites

Roques intrusives tardiherciniana
Leucogranits
Granits leucocràtics
Granodiorites biotítiques
Granodiorites
Roques af ectades
per metamorfísme

Fig. 2.

Mapa geològic de la zona d’estudi. (Font: Mapa geològic de Catalunya. Institut Cartogràfic
de Catalunya).
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La zona d’estudi està situada a l’oest del dom de la Pallaresa, és una megaestructura que
correspon a un anticlinal complex format per materials cambroordovicians. Aquesta
seqüència cambroordoviciana ha estat subdividida en dues sèries que prenen noms locals
dels massissos en els quals hi està ubicat. Hi ha la formació Lleret-Bayau, formada per
nivells majoritàriament calcaris, i per sobre la formació Piles-Estats que és una formació
consistent, i correspon a una seqüència siliciclàstica i metasedimentària, ja que està afectada
per un metamorfisme regional de baix grau generat per les intrusions tardihercinianes
pròximes a aquests materials i també degut als encavalcaments i falles que posen en
contacte els materials cambroordovicians amb els materials terdihercinians. Està constituïda
per psamites, pelites i fil·lites amb intercalació de conglomerats, gresos silícics i quarsites.
La traça afecta majoritàriament al substrat paleozoic format per fil·lites i quarsites
cambroordovicianes situades de nord a sud-est de la traça. A l’oest i sud-oest, ja fora de la
zona d’estudi, s’observa com un encavalcament posa en contacte els granits tardihercinians
amb els materials cambroordovicians. Al nord-oest hi aflora un batòlit granític que afecta a
materials detríticocarbonàtics del silurià superior.
Aquests materials sedimentaris metamòrfics i cristal·lins, abarquen gran extensió en el
Pirineu central i oriental, limitats cap a França per la falla Nord-Pirinenca, mentre que en el
pirineu occidental forma massissos aïllats. El grau de metamorfisme és variable al llarg de la
cadena, i està produït per intrusions de dics i plutons granítics intra i postectònics.
En el fons de les valls i en els seus vessants es troben dipòsits quaternaris originats per la
dinàmica fluvial, glacial i per la caiguda de blocs en el vessant, en ocasions sota condicions
periglacials.

Situació de la zona d’estudi

Fig. 3.

Tall geològic dels Pirineus (Font: Article: “Geotectònica de los Pirineos” d’Antoni Teixell)
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5. GEOLOGIA
5.1.
5.1.1.

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DE LES UNITATS
Substrat Paleozoic

Els materials que formen el substrat paleozoic de la zona d’estudi, són metasediments
constituïts per fil·lites, pissarres i quarsites de color marró-gris, amb intercalacions puntuals
de grauvaques de gra mig a groller. Formen una sèrie rítmica en la que s’alternen els nivells
de fil·lites, grauvaques i quarsites. Els gresos presents a la zona d’estudi són majoritàriament
grauvaques amb aspecte quarsític, que han patit un metamorfisme regional de baix grau i
passen a quarsites. Aquests materials presenten, puntualment, vetes de quars.
Aquesta unitat s’agrupa a la Formació Piles-Estats, situada al sostre de la Formació LlereiBaiau. En la part superior de la Formació Piles-Estats es troben nivells carbonatats, que no
s’han reconegut en l’àrea estudiada.
Els materials del substrat rocós són d’edat Cambroordoviciana (infracaradoc), en la seva
major part, i es van formar a partir del metamorfisme de contacte generat per una intrusió
granítica situada al sud i sud-oest de la zona. La unitat granítica no aflora en la zona d’estudi,
però s’han identificat blocs aïllats desplaçats de la seva àrea font.

5.1.2.

Cobertura Quaternària

Recobrint els materials del substrat paleozoic s’emplacen dipòsits quaternaris d’origen fluvial,
glacial i de dinàmica de vessant, sota condicions periglacials. Dins del tram afectat pel túnel,
es poden diferenciar les següents unitats:
5.1.2.1.

Dipòsits de vessant

En aquest apartat s’agrupen els dipòsits relacionats amb la dinàmica de vessant, formats en
condicions periglacials. Destaca la presència d’abundants cons de col·luvions, a vegades
coalescents, que de tant en tant es troben estabilitzats i vegetats. Altres vegades el mantell
de col·luvions té un gruix més homogeni i subparal·lel al vessant (col·luvions).
Dipòsits col·luvials
Aquests dipòsits estan formats per blocs i clasts rocosos poligènics (fil·lita, pissarra, grauvaca
i quarsita) de morfologia angulosa i mida centimètrica a decimètrica, en general i mètrica
puntualment, englobats en una matriu llimosa de color beige. L’estructura dels dipòsits
col·luvials sol ser caòtica i la fàbrica pot ser suportada per la matriu o pels clasts segons el
sector. Poden presentar potències variables, generalment d’ordre mètric a decamètric.
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Aquest dipòsit col·luvials i altres petits cons existents en aquesta zona, es formen pel
desmantellament o erosió sistemàtica dels massissos rocosos presents a la zona d’estudi i
s’acumulen en les zones inferiors dels seus vessants.
Cal destacar que en el sector objecte d’estudi s’han identificat, puntualment, zones dintre
dels dipòsits col·luvials, amb presència majoritària de blocs rocosos d’ordre mètric,
possiblement associats a despreniments o colades de blocs procedents de la part superior
del substrat rocós. En aquestes zones s’observen cicatrius de despreniments de certa
magnitud, afectant al substrat rocós paleozoic.
Els dipòsits col·luvials són les formacions quaternàries que ocupen la major superfície i les
que adquireixen una major potència a l’àmbit d’estudi.

5.2.

TECTÒNICA

La zona d’estudi es situa a l’extrem oest de l’anticlinal o dom de la Pallaresa. Al sud de la
zona d’estudi es troben dos encavalcaments, els quals generen una estructura sinformal
reomplerta de materials carbonàtics del Silurià i constitueixen el Sinclinal de Llavorsí, i més
cap al sud es troba un altre Dom o anticlinori anomenat Dom de l’Orri, format també per
materials cambroordovicians.
En l’àrea d’estudi es poden reconèixer les estructures hercíniques en les que s’hi sobreposen
els efectes de la tectònica alpina. Encara que l’orogènia alpina va ser un orògen compressiu,
no va ocasionar una deformació gaire penetrativa, per tant el registre d’aquest orògen sobre
el sòcol es limita a importants fractures i a la consegüent rotació i translació dels blocs que
han produït la formació del relleu actual.

5.3.

GEOMORFOLOGIA

El modelat del vessant meridional de la Serralada Pirinenca posseeix un acusat signe
estructural dominat per les alineacions de relleus plegats oest-est, amb depressions que
mantenen idèntica disposició.
A una escala de major detall apareixen modelats molt específics, que localment poden ésser
importants i que tenen gran valor com a testimonis de l’evolució de la serralada. Pot
destacar-se la formació de superfícies d’erosió, el modelat kàrstic, l’acció glacial i periglacial,
la dinàmica fluvial i l’evolució dels vessants.
A la zona d’estudi destaca l’existència durant el quaternari de les glaceres de vall que
discorrien per la vall del riu Bonaigua i de la Noguera Pallaresa. S’han reconegut restes de
llindars glacials.
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El fort pendent mitjà (més gran de 30º) i la gran alçada de les carenes (de 2200 a 2500 m) ha
determinat l’existència d’un modelat de vessant en condicions periglacials, destacant
l’existència de cons i mantells de col·luvions.
Als voltants de l’Estany de la Senyora es troba un important dipòsit o colada de blocs que
arribarà a colmatar la vall de la Bonaigua originant un petit llac aigües a dalt. El fons de poca
pendent relativa està ocupat en l’actualitat per una petita esplanada fluvial que conserva el
nom de l’Estany de la Senyora.
Els despreniments de roques que donaren origen a aquesta colada de blocs i a altres cons
de col·luvions de menys entitat, han pogut originar-se a partir de la descompressió
postglaciar del massís rocós de la vall del riu Bonaigua. Això produeix un debilitament dels
materials fracturats pissarrosos i gresosos de la Solana de Sorpe, que amb l’acció de cunyes
de gel periglaciars ha produït despreniments en massa, amb cicatrius de trencaments quasi
circulars.

5.4.

HIDROLOGIA

Per la realització d’aquest apartat, s’han utilitzat les dades del reconeixement de camp i la
informació extreta de la fitxa nº40 de les Masses d’aigua subterrània, corresponent al Massís
Axial Pirinaic, realitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua.
El substrat paleozoic està format per fil·lites i quarsarenites cambroordovicianes que són
pràcticament impermeables. L’aigua circula per aquests materials a través de les fractures,
que composen la permeabilitat secundària subsuperficial de l’aqüífer. La fracturació es tanca
en profunditat, reduint dràsticament la percolació.
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Dipòsits detrítics cambro-ordovicians i silurians
Dipòsits quaternaris indiferenciats
Calcàries devonianes
Zona d’estudi
Fig. 4.

Mapa hidrogeològic de la zona d’estudi (Font: Mapa d’àrees hidrogeològiques de
Catalunya)

La cobertura quaternària és molt permeable, no existeix acumulació d’aigua en els dipòsits
dels vessants degut al seu gran pendent. Existeix la possibilitat de que l’aigua s’infiltri pels
vessants i s’acumuli en aqüífers. L’aigua que s’infiltra prové de la pluja i del desglaç. La
descàrrega de l’aigua que s’infiltra té lloc per les nombroses fractures del massís i per les
fonts que són les que alimenten les capçaleres dels rius pirinencs.
La piezometria en aquests tipus d’aqüífers guarda un cert paral·lelisme amb la topografia, en
els llocs deprimits el nivell piezomètric està baix i en els llocs elevats el nivell piezomètric es
troba alt.
La direcció principal del flux coincideix bàsicament amb la del flux superficial, és a dir, en el
sentit del màxim pendent topogràfic. Els rius que es troben en aquesta zona són drenants i
guanyadors.
En la campanya de sondeigs realitzada per aquest estudi no s’ha arribat a interceptar el nivell
freàtic, ja que el nivell piezomètric es troba més baix, proper a la cota del riu Bonaigua.
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Els dipòsits fluvials del riu Bonaigua es troben en connexió hidràulica amb el cabal actiu,
constituint aqüífers d’escassa entitat.
No s’ha reconegut en la zona d’estudi l’existència d’aqüífers o surgències d’importància.
Predomina el drenatge superficial molt actiu sobre el terreny, després de períodes plujosos,
donada la naturalesa pràcticament impermeable del substrat paleozoic, i l’escassa potència i
gran pendent general dels dipòsits quaternaris.

5.5.

RISCOS GEOLÒGICS

En el vessant esquerre del riu Bonaigua (Solana de Sorpe) existeixen dos tipus de riscos
geològics, els despreniments rocosos i les allaus de neu.
Els cons de col·luvions i colades de blocs produïts per antics despreniments es troben
parcialment vegetats i estabilitzats, cosa que fa que el risc de despreniment de roques
existents sigui baix.
En canvi el risc d’allaus de neu és alt en el vessant de la Solana de Sorpe, sobretot en el
sector de l’inici de la traça estudiada sobre el terreny i en vista aèria la presència de
nombrosos canals i alguns monticles o cavallons excavats en un intent de protegir la
carretera actual.
El vessant de la Solana de Sorpe té un pendent alt, amb un valor mig superior a 30 graus, i
culmina a 2200 m d’altura amb uns 800 m de desnivell. El problema d’inestabilitat de la neu
s’incrementa per l’exposició meridional del vessant. El període més perillós és la primavera,
ja que les allaus de la densa neu formen una perillosa massa relliscant que aglutina roques i
restes d’arbres, amb una gran capacitat destructiva.

5.6.

PATRIMONI GEOLÒGIC

No existeixen en la zona d’estudi restes paleontològiques, jaciments de minerals, formacions
rocoses o modelatges geomorfològics d’interès especial, que requereixin d’una especial
protecció.
Els materials pissarrosos i sorrencs de la Formació Piles-Estats no tenen restes
paleontològiques de cap classe. La traça definitiva no travessa formacions rocoses o
modelatges geomorfològics de particular interès.
L’esplanada fluvial de l’Estany de la Senyora és l’únic tret morfològic d’interès en la zona,
però no queda afectat.
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SISMICITAT

La zonificació sísmica és el procediment pel qual es coneixen les característiques i els
efectes dels probables terratrèmols que poden succeir en el futur en una determinada regió
(Karnik i Algermissen, 1980). Per descomptat, s’hauria de tenir en compte a l’hora de prendre
qualsevol decisió referent a la planificació regional o urbana i en el disseny antisísmic. Els
resultats de la zonificació sísmica es plasmen sobre mapes; el seu contingut varia d’acord
amb la finalitat a la que es vulgui arribar i segons la informació de la que es disposa. Els
mapes de zonificació que acostumen a incloure’ls en els codis oficials de construcció
consisteixen en la divisió del territori en diverses zones indicatives del grau de perillositat
sísmica relacionades amb els coeficients sísmics inclosos en el codi.
Segons la norma de construcció sismo - resistent: part general i edificació (NCSE-02), les
construccions es poden classificar de la següent manera, segons el dany que pugui
ocasionar la seva destrucció:
Importància Moderada: Són aquelles que presenten una probabilitat ínfima que la seva
destrucció per un sisme pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei primari o produir
danys econòmics significatius a tercers.
Importància Normal: Són aquelles que la seva destrucció per un sisme pot ocasionar
víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics significatius a tercers.
Importància Especial: Són aquelles on la seva destrucció per un sisme pot interrompre un
servei imprescindible o tenir efectes catastròfics. En aquest grup s’inclouen les construccions
que així es considerin en el pla urbanístic i documents públics anàlegs així com en
reglamentacions més específiques i almenys en les següents construccions (Hospitals i
altres centres sanitaris, edificis o instal·lacions bàsiques per poblacions tal i com serveis
d’aigua o gas, estructures de vies de comunicació tal com ponts, murs de categoria especial
en les normatives específiques, edificis i estructures vitals per medis de transport, edificis i
instal·lacions industrials amb un risc d’accidents amb substàncies perilloses, centrals
nuclears i tèrmiques, preses i embassaments, i monuments històrics o d’interès cultural).
L’aplicació d’aquesta norma és obligatòria en l’àmbit d’aplicació establert, excepte:
Construccions d’importància moderada.
Edificacions d’importància normal o especial en el cas que l’acceleració sísmica bàsica ab
sigui inferior a 0.04g, essent g l’acceleració de la gravetat.
En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre si en totes les
direccions quant l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 0.08g. No obstant, la norma
serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes si l’acceleració sísmica de càlcul, ac, és
igual o major de 0.08g.
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Tampoc serà necessaria la construcció de les accions sísmiques en les situacions en que
l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul ac sigui menor de 0,04g.
A partir de l’estudi realitzat per Secanell Gallart (1999), en el que s’elabora una avaluació de
la perillositat sísmica a Catalunya mitjançant el mapa de les zones sísmiques, on cada zona
se li assigna un grau d’intensitat, segons l’escala sísmica MSK. En la zona del projecte, i per
un període de retorn de 500 anys, se li assigna una intensitat de VII-VIII graus MSK.

Fig. 5.

Mapa de zones sísmiques (Secanell,1999), producte de combinar les característiques
fonamentals dels mapes determinista i probabilista, per un període de retorn de 500 anys.

L’escala sísmica emprada (MSK) va ser proposada al 1986 per S.V. Medvedev,
W.Sponheuer i V.Karnik en col·laboració amb un grup de treball constituït durant la XIII
Assemblea General de la UGGI (Berkeley, 1963).
Les característiques i la descripció per aquest grau d’intensitat són les següents:
Grau VII
a)La majoria de les persones s’atemoreixen i corren al carrer. Moltes tenen dificultats per
mantenir-se en peu. Les vibracions se senten per persones que condueixen automòbils.
Sonen les campanes grans.
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b)Moltes construccions del tipus A pateixen danys greus (classe 3) i algunes fins i tot es
destrueixen (classe 4).
Moltes construccions del tipus B pateixen danys moderats (classe 2).
Algunes construccions del tipus C experimenten danys lleugers (classe 1)
c)En alguns casos, es produeixen lliscaments en les carreteres que transcorren sobre
vessants amb pendents pronunciats, es produeixen danys en les juntes de les canalitzacions
i apareixen fissures en murs de pedra.
S’aprecia un onatge en les llacunes i l’aigua s’enterboleix per remoció del fang. Canvia el
nivell de l’aigua dels pous i el cabal dels manantials. En alguns casos, tornen a brollar
manantials que estaven secs i s’assequen altres en els que brollava l’aigua. En certs casos
es produeixen despreniments de talussos de sorra o de grava.
Grau VIII
a)Por i pànic general, fins i tot en les persones que condueixen automòbils. En alguns casos
es trenquen les branques dels arbres. Els mobles, fins i tot els pesats, es desplacen o
bolquen. Les llums penjades pateixen danys parcials.
b)Moltes construccions de tipus A pateixen destrucció (classe 4) i algunes pateixen col·lapse
(classe 5).
Moltes construccions de tipus B pateixen danys greus (classe 3) i algunes pateixen
destrucció (classe 4).
Moltes construccions de tipus C pateixen danys moderats (classe 2) i alguns de greus
(classe 3).
A vegades es produeix el trencament d’algunes juntes de canalitzacions. Les estàtues i
monuments es mouen i giren. Es trenquen murs de pedra.
c) Petits lliscaments de vessant dels barrancs i en les trinxeres i terraplens amb pendents
pronunciats. Apareixen esquerdes en el sòl de varis cm d’ample. S’enterboleix l’aigua dels
llacs. Apareixen nous manantials. Tornen a tenir aigua els pous secs i s’assequen els pous
existents. En molts casos canvia el cabal i el nivell d’aigua dels manantials i pous.
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Fig. 6.
Mapa de zonificació sísmica en funció de l’acceleració sísmica bàsica, i del coeficient de
contribució. Mapa inclòs en la Norma de Construcció Sismoressistent (Part General i Edificació)
NCSE-02 (Reial Decret 997/2003 de 27 de setembre).

Aquest mapa mostra, expressat en relació al valor de la gravetat, g, l’acceleració sísmica
bàsica (ab) i el coeficient de contribució (K) que tenen en compte la influència dels diferents
tipus de sismes esperats en la perillositat sísmica de cada punt.
L’acceleració sísmica de càlcul, a c , es defineix segons la Norma de Construcció
Sismorresistent NCSE-02 com el producte:

ac = S ⋅ ρ ⋅ ab
on:

a c és l’acceleració sísmica de càlcul
a b és l’acceleració sísmica bàsica
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ρ

és un coeficient adimensional de risc, que és funció de la probabilitat acceptable que
s’excedeixi ac en el període de vida pel que es projecta la construcció.

ρ =1

Construccions d’importància normal

ρ =1.3
S

Construccions d’importància especial

és el coeficient d’amplificació del terreny, que s’obté de les següents expressions en

funció del valor

ρ ab :

ρ a b ≤ 0.1g

S=

C
1 . 25

Si 0.1g< ρ a b <0.4g

S=

⎛ ab
⎞⎛
C ⎞
C
− 0 . 1 ⎟⎟ ⎜ 1 −
⎟
+3.33 ⎜⎜ ρ
1 . 25 ⎠
1 . 25
⎝ g
⎠⎝

ρ a b ≥ 0.4g

S=1

Si

Si
on:

C: Coeficient del terreny. Depèn de les propietats geotècniques del terreny de fonamentació.
Segons la Norma sismoressistent, el terreny es classifica segons la velocitat de propagació
de les ones elàstiques o transversals. La definició de cada tipologia és la següent:
Tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de propagació de les
ones elàstiques transversals o de cisalla Vs>750 m/s.
Tipus II: Roca molt fracturada, sols granulars densos o cohesius durs. Velocitat de
propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 400 m/s< Vs< 750 m/s.
Tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència alta a molt alts.
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 200 m/s <
Vs<400 m/s.
Tipus IV: Sòl granular de compacitat baixa, o sòl cohesiu de consistència mitja a baixa.
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla Vs<200 m/s
A cada tipologia del terreny se li assigna un valor del coeficient del terreny C, tal i com
s’indica en la següent taula:
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Tipus de terreny

Coeficient C

I

1.0

II

1.3

III

1.6

IV

2.0

Taula 13. Coeficient de terreny per a diferents tipus de terreny.

Per tal d’obtenir el valor del coeficient C de càlcul es determinaran els espessors e1, e2, e3 i
e4 dels terrenys tipus I, II, III i IV respectivament, existents en els 30 primers metres sota la
superfície.
S’agafarà com a valor de C el valor mig obtingut al ponderar els coeficients Ci de cada estrat
amb el seu espessor ei, mitjançant l’expressió:
C=

ΣC iei
30

En la Norma també s’estableix un espectre normalitzat de resposta elàstica en la superfície
lliure del terreny (Fig.13), per acceleracions horitzontals, corresponent a un oscil·lador lineal
simple amb un amortiment de referència del 5% respecte al crític, definit pels següents
valors:
Si T<TA

α(T)=1+1.5·T/ TA

Si TA<T<TB

α(T)=2.5

Si T> TB

α(T)=K·C/T

essent:
α(T):

Valor de l’espectre normalitzat de resposta elàstica

T:

Període propi de l’oscil·lador

K:

Coeficient de contribució

C:

Coeficient del terreny detallat anteriorment

TA ,TB:

Períodes característics de l’espectre de resposta, de valors:

TA=K·C/10
TB=K·C/2.5
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Fig. 7.

Espectre de resposta elàstica.

Càlculs:
Segons el mapa de zonificació sísmica i la Norma de Construcció Sismoresistent, actualment
en vigor (Reial Decret 997/2003 de 27 de setembre), els nivells d’acceleració sísmica bàsica
assignats per la zona d’estudi és de 0.05g mentre que el valor del coeficient de contribució K
és de 1.0. En conseqüència, l’acceleració sísmica de càlcul és igual o major a 0.04g i per
tant, la norma serà d’obligatòria aplicació (segons l’apartat 1.2.3 Criteris d’aplicació de la
Norma, de la mateixa norma).
Per calcular l’acceleració sísmica s’utilitza l’expressió següent:

ac = S ⋅ ρ ⋅ ab
En la regió de l’Alt Àneu, la normativa especifica una acceleració sísmica bàsica (ab) i un
coeficient de contribució (K) de:

ab = 0.04 g

ρ ⋅ ab ≤ 0.1g

K=1.0

La relació ρ ab és 0.04g. de forma que el valor del coeficient del terreny (S) pren per a un
rang ρ ⋅ ab ≤ 0.1g el valor S=C/1.25
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On C correspon a un coeficient en funció del tipus de terreny i que en l’anàlisi global del túnel
es pot fixar una potència mitja de terreny tipus I. Per tant:
C=1
Obtingut el valor de C de càlcul, i segons la relació ρab es podrà obtenir el valor de S:

S=

C
1
=
= 0,8
1,25 1,25

A partir del valor de S es pot determinar l’acceleració sísmica de càlcul ac:
ac=S·ρ·ab=0,8·0.04g·1=0,032m/s2
La norma estableix a més un espectre normalitzat de resposta elàstica a la superfície lliure
del terreny, per acceleració horitzontal, que correspon a un oscil·lador lineal simple amb un
esmorteïment de referència del 5% respecte del crític. Aquest espectre normalitzat ve definit
pels valors de períodes de normalització característica:
TA=K·C/10
TB=K·C/2.5
Espectre Normalitzat de Resposta Elàstica
3

Resposta Elàstica

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

2

4

6

8

Pe ríode Os cil·lació, T

Gràfic de l’espectre normalitzar de resposta elàstica.
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6. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DE SÒLS I ROQUES DE LA
ZONA DEL PROJECTE
Descrits els materials des d’un punt de vista geològic, i un cop establerts els nivells de
transició entre ells, en aquest capítol es realitza la descripció i caracterització geotècnica.
L’objectiu que es vol assolir és, per un costat, analitzar si dins de cadascun dels nivells
descrits geològicament cal avaluar diferents comportaments geotècnics i, per un altre costat,
quantificar a partir dels assaigs realitzats les principals magnituds que permetran estimar el
seu comportament.

6.1.

DESCRIPCIÓ DE LA NATURALESA I ESTRATIGRAFIA DEL TERRENY

A grans trets es poden considerar, en la zona estudiada, dos grans grups:
- Dipòsits quaternaris: col·luvials.
- Substrat Paleozoic.

Dipòsits quaternaris

6.1.1.

Dipòsits quaternaris col·luvial (Qc)

Els dipòsits col·luvials corresponen a sediments formats per l’erosió del substrat rocós,
dipositats principalment acumulats al peu del desmunt per cursos d’aigua amb règim més o
menys constant. Litològicament solen ser graves heteromètriques en una matriu heterogènia
formada per sorres i llims. Aquesta unitat inclou els dipòsits col·luvions com de tarteres.
IDENTIFICACIÓ DEL SÒL
La identificació d’aquests materials s’ha portat a terme en base a l’observació dels materials
extrets durant la realització dels sondeigs.
Els resultats de laboratori mostren que es tracta de materials amb una proporció de fins
corresponents a valors de % que passa pel tamís 0,08 mm que oscil·la entre 30 i 7%,
obtenint un valor mig del 17 %.
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Percentatge que passa

Unitat Qc

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10

Màxim
Mínim
Promig

10

1

1
0,

01
0,

Diàmetre partícules (mm)

Fig. 8.

Gràfica de resultats dels assaigs granulomètrics

Els assaigs d’Atterberg indiquen que es tracta d’un material no plàstic i els materials fins es
classifiquen segons la classificació de Casagrande com ML.
Hi ha mostres en les que s’ha assajat la humitat natural i la densitat natural. La humitat
natural oscil·la entre 11 i 5% obtenint un valor mig de 7 % i el valor mig de densitat natural és
de 2,3 g/cm3.
S’han assajat dues mostres per determinar el contingut en matèria orgànica amb un
contingut que es troba entre 0,18 i 0,36%, obtenint un valor mig de 0,36%. El contingut en
sals solubles mig és del 0,06%, el contingut en sulfats solubles oscil·la entre 156 i 15 mg/kg,
amb un valor mig 86 mg/kg. El contingut en guixos en el sondeig S-6 és de 0,01%, i
l’inflament lliure és del 0%.
PARÀMETRES DE RESISTÈNCIA I DEFORMACIÓ
Els paràmetres mitjos de resistència i deformació s’han obtingut a partir dels assaigs SPT, de
les correlacions realitzades a partir d’aquests.
Pel que fa al número de cops del SPT, han donat valors compresos entre 10 i 20, el que
significa que té una densitat mitja.
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Unitat Qc

12
10
Freqüència

8
6
4
2
0

Fig. 9.

0-4

4-10 11-20 21-30
31-40 41-50
NSP T

>50

Distribució de resultats per als valors de N corregit de la unitat Qc

Substrat Paleozoic

6.1.2.

Formació Piles-Estats (PQ)

Es tracta de fil·lites i quarsarenites de color marró-gris. Formen una sèrie rítmica en la que
s’alternen els nivells de fil·lites i de quarsareinites. Els gresos majoritàriament són
grauvaques amb aspecte quarsític, que han patit un metamorfisme regional de baix grau i
passa a quarsareinita. Presenta vetes de quars.
IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL
La densitat natural oscil·la entre 2,77 i 2,59 gr/cm3 obtenint una densitat mitja de 2,65 gr/cm3.
PARÀMETRES DE RESISTÈNCIA I DEFORMACIÓ
Els paràmetres mitjos de resistència i deformació s’han obtingut a partir dels assaigs de
compressió simple, triaxials i una assaigs de tilt.
S’obté una resistència mitja a la compressió simple de 433,6 kg/cm2, amb uns resultats que
oscil·len entre 1190 i 120 kg/cm2. El rang de valors és molt dispers, això pot ser degut al grau
de fracturació i alteració del material, ja que no s’identifica una relació evident amb la
profunditat.
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Relació de la Compressió simple amb la profunditat
60

Profunditat (m)

50

40

30

20

10

0
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Compressió simple (MPa)

Fig. 10.

Relació entre els resultats dels assaigs de la compressió simple i la profunditat.

El mòdul de deformació oscil·la entre 39126 i 12022 KPa. El valor del coeficient de poisson
mig és de 0,2.
A partir dels assaigs triaxials s’obté una resistència màxima de entre 872 i 194 kg/cm2 amb
un valor mig de 422,7 kg/cm2.

6.2.
6.2.1.

CARACTERITZACIÓ DEL MASSÍS ROCÓS
Modelització del comportament de la roca matriu

La resistència de la roca matriu depèn de les resistències dels components minerals i la
manera en què estan units entre si (cimentació, etc.). Normalment el trencament de la roca
és a tallant; els assajos a compressió simple no confinats acostumen a donar plans de
trencament oblics.
La resistència de la roca matriu s’avalua a partir de diferents criteris de trencament
disponibles en la literatura. Aquí se’n descriuen els dos més importants i que són als quals
es fa referència al llarg del projecte.
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Criteri de trencament de Mohr-Coulomb

El criteri de trencament de Mohr-Coulomb defineix la resistència d’un sòl en funció dels
esforços desenvolupats en el màxim de la corba esforç-deformació. Suposa una relació lineal
entre les tensions principals σ3 i σ1:

σ 1 = λσ

3

+σc

essent σc la resistència a compressió simple i λ un paràmetre relacionat amb l’angle de
fregament segons la següent equació:

λ =

1 + sin φ
φ⎞
⎛
= tg 2 ⎜ 45 + ⎟
1 − sin φ
2⎠
⎝

A partir de λ i σ3 es pot obtenir l’angle de fregament (φ) i la cohesió (c) del litotip mitjançant
l’expressió següent:
φ = 2 atg

c =σ

c

6.2.1.2.

λ − 90

1 − sin φ
2 cos φ

Criteri de trencament de Hoek i Brown

El criteri de trencament de Hoek i Brown (1980) és un criteri de base empírica, de manera els
seus paràmetres no tenen significat físic. Per a roca intacta té la següent expressió:
12

⎛ σ′
⎞
σ 1′ = σ 3′ + σ c ⎜⎜ mi 3 + 1 ⎟⎟
⎝ σc
⎠

on: mi és el valor de la constant m per a la roca intacta

σ'1 i σ'3 son les tensions principals axials i de confinament respectivament obtinguts dels
paràmetres geotècnics

σc és la resistència a compressió uniaxial de la roca matriu
El criteri pot ampliar-se per a massissos rocosos fracturats, de manera que quedaria:

⎛ σ′
⎞
σ 1′ = σ 3′ + σ c ⎜⎜ mb 3 + s ⎟⎟
⎝ σc
⎠
on:

a

mb és el valor de la constant m per al massís rocós

s i a són constants que depenen de les característiques del massís rocós

σc és la resistència a compressió uniaxial de la roca matriu
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σ'1 i σ'3 són les tensions principals axials i de confinament respectivament obtenció dels
paràmetres geotècnics

6.2.2.

Obtenció dels paràmetres geotècnics del massís

En aquest apartat es presenta de manera detallada la metodologia emprada per a la
determinació dels paràmetres geotècnics del massís.
Es parteix de les propietats de la roca matriu intacta. Si més no, un massís rocós,
especialment si ha patit una forta tectonització i està fracturat com és el cas que ens ocupa,
pot tenir un comportament geomecànic que disti molt de les propietats teòriques de la roca
matriu. De fet, en la resistència dels massissos va fortament condicionada per les fractures.
A fi i efecte d’avaluar aquest comportament global es disposa de diferents estratègies per a
obtenir els paràmetres del massís i avaluar-ne la qualitat, tenint en compte factors com són la
fracturació, presència d’aigua, disposició relativa traçat-fractures tectòniques, etc.
Les dues classificacions de massissos rocosos més esteses són l’RMR de Bieniawski (1976)
i la Q de Barton (1974). Tots dos mètodes incorporen paràmetres geològics, geomètrics i de
disseny o bé enginyerils per a arribar a una valoració quantitativa de la qualitat geotècnica
del massís. Ambdues metodologies es detallaran a continuació.
També es para esment a l’índex GSI per a la resistència dels massissos, que, tal i com es
veurà, pot estimar-se a partir de les classificacions de qualitat.
6.2.2.1.

Classificació geomecànica RMR (Bieniawski)

La classificació de Bieniawski (1976) designa l’índex RMR com a valor de la qualitat del
massís rocós. Per a determinar aquest índex, es tenen en compte els següents 6
paràmetres:
• Resistència a compressió uniaxial de la roca intacta
• Rock Quality Designation (RQD)
• Espaiat de les discontinuïtats
• Condicions de les discontinuïtats
• Condicions d’aigües subterrànies
• Orientació de les discontinuïtats
Cal aclarir abans de continuar el concepte del paràmetre Rock Quality Designation (RQD). El
seu objectiu és representar la qualitat de la roca in situ. Aquest índex (Deere et al., 1967)
proporciona una estimació quantitativa de la qualitat de la roca a partir dels testimonis dels
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sondeigs. L’RQD es defineix com el percentatge de peces de testimoni intactes de longitud
major de 10 cm en la longitud total del testimoni.
La incidència dels paràmetres en el comportament de l’excavació s’expressa assignant una
puntuació a cada un. En total, l’índex RMR pren valors entre 0 i 100. Els següents quadres
expliquen la determinació de l’índex RMR:

1

Assaig de
Resistència
càrrega
de la roca
puntual
sana
Compressió
simple
Valoració

2
3

4

2

40-80 Kp/cm

2

20-40 Kp/cm

2

10-20
2
Kp/cm

Compressió simple
2
(Kp/cm )

>2500
2
Kp/cm
15

1000-2500
2
Kp/cm
12

500-1000
2
Kp/cm
7

250-500
2
Kp/cm
4

50-250 10-50
<10
2
2
2
Kp/cm Kp/cm Kp/cm
2
1
0

RQD
Valoració

90%-100%
20

75%-90%
17

50%-75%
13

25%-50%
6

<25%
3

Separació entre diàclasis
Valoració

>2m
20

0.6-2m
15

0.2-0.6m
10

0.06-0.2m
8

<0.06
5

Estat de les diàclasis

Valoració

5

>100 Kp/cm

Cabal per 10
m de túnel
Relació
pressió
Aigua
d'aigua freàtica
tensió
principal
major
Estat
general
Valoració

30

25

20

Miralls de
falla o amb
reompliment
<5mm o
obertes 15mm.
Diàclasi
contínues
10

Nul

< 10 l/min

10-25 l/min

25-125 l/min

> 125l/min

0

0.0-0.1

0.1-0.2

0.2-0.5

>0.5

Humit

Gotejant

Fluint

7

4

0

Molt rugoses.
Lleugerament Lleugerament
Discontínues.
rugoses.
rugoses.
Sense
Obertura
Obertura
separacions.
<1mm. Cares <1mm. Cares
Cares dures i
dures
toves
sanes

Sec
15

Lleugerament
humit
10

Reompliment tou >5mm
o obertura >5mm.
Diàclasi contínues

0

Taula 14. Puntuació dels diferents paràmetres per al càlcul del RMR
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Molt
favorables

Favorables Mitges Desfavorables

Molt
desfavorables

0

-2

-5

-10

-12

Fonaments 0

-2

-7

-15

-25

Talussos

-5

-25

-50

-60

Direcció i cabussament
Túnels
Valoració
per a

0

Taula 15. Correcció del valor del RMR en funció de la orientació de les diàclasis

A la taula s’hi accedeix tenint en compte l’orientació relativa entre l’excavació i el
cabussament de les fractures, tal i com s’indica a la taula següent:

Direcció perpendicular a l’eix del túnel

Direcció paral·lela a l’eix del Cabussament
el túnel
entre 0º i 20º
en qualsevol
Cabussament Cabussament Cabussament Cabussament Cabussament Cabussament direcció
45-90
20-45
45-90
20-45
45-90
20-45
Excavació
cabussament

Molt
favorable

amb

el Excavació
cabussament

Favorable

Mitja

contra

Desfavorable

Molt
desfavorable

Mitja

Desfavorable

Taula 16. Classificació de les diàclasis en funció de la seva orientació i cabussament

Bieniawski va proposar la següent classificació dels massís són en funció del seu valor de
l’RMR:

Classe

I

II

III

IV

V

Qualitat

Molt bona

Bona

Mitja

Dolenta

Molt dolenta

Valoració

100-81

80-61

60-41

40-21

<20

Taula 17. Classificació dels massissos rocosos en funció del valor de l’RMR

Bieniawski proposa igualment una caracterització dels paràmetres geotècnics dels massissos
en funció de l’RMR deduït:
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Classe

I

II

III

IV

V

Temps
de 10 anys amb 6 mesos amb 1
setmana 10 hores amb
30 min. amb 1
manteniment i 5 metres de 8 metres de amb 5 m de 2,5
m
de
m de ventall
longitud
ventall
ventall
ventall
ventall
Cohesió
Angle
fregament

de

>4 Kp/cm2

3-4 Kp/cm2

2-3 Kp/cm2

1-2 Kp/cm2

<1 Kp/cm2

>45º

35º-45º

25º-35º

15º-25º

15º

Taula 18. Caracterització geotècnica de les diferents classes del massís en funció de l’RMR

Per tant, a tall de resum, pot establir-se una classificació dels massissos rocosos segons la
seva qualitat de la següent manera:

Classe

Qualitat

Valoració RMR

Cohesió

Angle
fregament

I

Molt bona

100-81

4 Kg/cm2

>45º

II

Bona

80-61

3-4 Kg/cm2

35º-45º

III

Mitja

60-41

2-3 Kg/cm2

25º-35º

IV

Dolenta

40-21

1-2 Kg/cm2

15º-25º

V

Molt dolenta

<20

<1 Kg/cm2

15º

de

Taula 19. Qualitat del massís rocós i relació amb l’RMR

El darrer paràmetre necessari per a poder tenir una valoració completa de les
característiques mecàniques del massís és el mòdul de Young. Diversos autors han proposat
correlacions a partir de l’RMR, les més destacades de les quals són:

E m = 2 RMR − 100 (Gpa), Bieniawski (1978)

E m = 10
6.2.2.2.

( RMR

−10 )
40

(Gpa), Serafim i Pereira (1983)

Sistema Q (Barton)

El sistema Q o Rock Tunnelling Quality Index va ser definit per Barton et al. (1974) partint de
la base de l’avaluació d’un gran nombre de casos d’excavacions subterrànies. L’objectiu
d’aquest sistema és determinar la qualitat del massís rocós i directament assignar-hi uns
requeriments de suport. El valor de Q varia de 0,001 a 1000 en una escala logarítmica i es
calcula segons l’expressió:
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Q =

Jw
Jr
RQD
x
x
Ja SRF
Jn

on:

Jn és l’índex de diaclasat que indica el grau de fracturació (variació entre 0,5 i 20)

Jr és l'índex que contempla la rugositat, reompliment i continuïtat de les juntes (variació entre
0,5 i 4)
Ja és l'índex que indica el grau d’alteració de les juntes (variació entre 0,75 i 20)
Jw és el coeficient reductor degut a la presència d’aigua (variació entre 0,05 i 1)
SRF (stress reduction factor) és un coeficient que té en compte la influència de l’estat
tensional sobre el massís rocós (variació entre 0,5 i 20). Pot ser considerat un paràmetre
total d’esforços.
A partir d’aquests paràmetres es pot descriure la representativitat de cadascun dels factors
que conformen l’expressió anterior. Per tant, l’índex Q pot ser considerat com una funció de
tres paràmetres, que, de manera simplificada, representen el següent:

⎛ RQD ⎞
⎟
Mida dels blocs: ⎜
⎝ Jn ⎠
⎛ Jr ⎞
⎟
Resistència a tall entre els blocs: ⎜
⎝ Ja ⎠
⎛ Jw ⎞
⎟
Esforços totals actius: ⎜
⎝ SRF ⎠
L’índex Q varia entre 0.001 i 1000. Aquest interval s’ha dividit en 9, donant lloc a la següent
classificació qualitativa:
Entre 0,001 i 0,01: roca excepcionalment dolenta
Entre 0,01 i 0,1: roca extremadament dolenta
Entre 0,1 i 1: roca molt dolenta
Entre 1 i 4 roca dolenta
Entre 4 i 10: roca mitja
Entre 10 i 40 roca bona
Entre 40 i 100 roca molt bona
Entre 100 i 400 roca extremadament bona
Entre 400 i 1000 roca excepcionalment bona
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Les taules següents presenten els valors dels paràmetres utilitzats com a input per a
determinar el valor de Q:

Índex de diaclasat Jn (*)

Valoració

Roca massiva

0.5-1.0

Una família de diàclasis

2

Una família de diàclasis amb altres diàclasis ocasionals

3

Dues famílies de diàclasis

4

Dues famílies de diàclasis amb altres diàclasis ocasionals

6

Tres famílies de diàclasis

9

Tres famílies de diàclasis amb altres diàclasis ocasionals

12

Quatre o més famílies, roca molt fracturada

15

Roca triturada

20

(*) En embrocaments 2xJn
Taula 20. Valoració del paràmetre Jn.
Índex de rugositat Jr

Valoració

Diàclasis reomplertes

1

Diàclasis netes o en les que les cares entren en contacte sota la sol·licitació
Discontínues

4

Ondulades, rugoses

3

Ondulades, llises

2

Planes, rugoses

1.5

Planes, llises

1

Llisos o miralls de falla ondulats

1.5

Llisos o miralls de falla plans

0.5

Taula 21.

Valoració del paràmetre Jr
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Índex d’alteració Ja

Valoració

Diàclasis de parets sanes

0.75-1

Lleugera alteració

2

Alteracions argiloses

4

Amb detritus sorrencs

4

Amb detritus argilosos preconsolidats

6

Amb detritus argilosos poc consolidats

8

Amb detritus argilosos expansius

8-12

Milonits de roca i argila

6-12

Milonits d’argila llimosa

5

Milonits argilosos-gruixuts

10-20
Taula 22. Valoració del paràmetre Ja

Coeficient reductor per la presència d’aigua Jw

Pressió
(Kg/cm2)

d’aigua

Excavacions seques o localment amb <5l/min

<1

1

Afluència mitja amb rentat d’algunes diàclasis

1-2.5

0.66

Afluència important per diàclasis netes

2.5-10

0.5

Valor

Afluència important per diàclasis netes, amb rentat
2.5-10
de diàclasis

0.33

Afluència excepcional inicial, decreixent amb el
>10
temps

0.2-0.1

Afluència excepcional mantinguda en el temps

0.1-0.05

>10

Taula 23. Valoració del paràmetre Jw
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Paràmetres SRF

Valor

Zones febles. Multitud de zones febles o milonits

10

Zones febles. Zones febles aïllades, amb argila o roca descomposta (cobertura <50m) 5
Zones febles: Zones febles aïllades, amb argila o roca descomposta (cobertura >50m) 2.5
Zones febles: Abundants zones febles en roca competent

7.5

Zones febles: Zones febles aïllades en roca competent (cobertura <50 m)

5

Zones febles: Zones febles aïllades en roca competent (cobertura >50 m)

2.5

Zones febles: Terreny en blocs molt fracturat

5

Roca competent amb petita cobertura

2.5

Roca competent amb cobertura mitja

1

Roca competent amb gran cobertura

0.5-2.0

Terreny expansiu amb pressió d’inflament moderada

5-10

Terreny expansiu amb pressió d’inflament alta

10-15

Taula 24. Valoració del paràmetre SRF

El valor del mòdul de deformació del massís a partir de l'índex Q, segons Barton, és:

E m = 25 Log

10

Q en GPa

Diversos autors han proposat correlacions entre RMR i Q. A continuació es presenten les
més utilitzades:
RMR

= 9 ln Q + 44 , Bieniawski (1976)

RMR

= 13 , 5 log Q + 43 , Rutledge (1978)

RMR

= 12 , 5 log Q + 55 , 2 , Moreno Tallón (1981)

Q = 10 exp(( RMR − 50 ) / 15 ) , Barton (1995)

6.2.2.3.

Classificació GSI

Per a aplicar el criteri de trencament de Hoek i Brown per a massissos rocosos que ha estat
descrit anteriorment cal poder disposar d’estimacions fiables dels paràmetres mb, s i a. Hoek
i Brown (1988) van suggerir que podrien derivar-se del valor de l’RMR de Bieniawski
assumint condicions absolutament seques i una orientació de les juntes del tot favorable.
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Malgrat funcionar prou bé per a massissos amb RMR>25 , per a aquells massissos de poca
qualitat presenta greus limitacions.
Per a superar aquest impediment es designa el Geological Strength Index (GSI). Aplicant
aquesta transformació es poden estudiar massissos de tot tipus de qualitat a partir de RMR’,
que és el valor de l’RMR corregit per a un massís sec. Aleshores:
RMR' >23: GSI=RMR' – 5
RMR'<23: no es pot aplicar la classificació de Bieniawski per a obtenir el GSI. Cal utilitzar el
valor Q de Barton, Lein i Lunde segons els següent procediment:
S'obté primer un valor Q' que consisteix en la següent valoració:

Q′ =

RQD
Jr
x
Jn
Ja

A partir d'aquest valor Q' es pot obtenir el valor del GSI:

GSI = 9 log e Q ′ + 44
A partir del valor GSI es poden estimar els paràmetres que defineixen el model de ruptura de
Hoek i Brown segons les següents relacions:

GSI>25:

⎧ mb
⎛ GSI − 100
⎪ m = exp ⎜
28
⎝
⎪ i
⎪⎪
⎛ GSI − 100 ⎞
⎟
⎨ s = exp ⎜
9
⎝
⎠
⎪
⎪ a = 0 ,5
⎪
⎪⎩

GSI<25:

⎧s = 0
⎫
⎪
⎪
GSI⎬
⎨
⎪⎩a = 0.65− 200⎪⎭

⎞⎫
⎟⎪
⎠⎪
⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪⎭

La resistència a compressió simple de la roca matriu, si no es disposa d'assaigs de camp o
de laboratori adequats, es pot estimar a partir de la següent taula, a partir d’observacions
senzilles.
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Resistència a
càrrega
puntual
Is(5)
(MPa)

Exemples**

> 250

>10

Basalt fresc, chert,
diabasa,
gneis,
granit, quarsita,...

Terme

Extremadament
forta

Només
es
pot
esquerdar
amb
repetits cops de
martell. Quan es
colpeja la roca
ressona.

R5

Molt forta

Calen
diversos
cops de martell per
trencar mostres de
roca intacta.

100 – 250

5 – 10

Amfibolita, gres,
basalt,
gabre,
gneis,
granodiorita,
marbre, riolita, ...

R4

Forta

Cal un cop de
martell per trencar
una mostra de ma.

50 – 100

2–5

Limolita, marbre,
fil·lita,
gres,
esquist, ...

R3

Moderadament
forta

Un cop ferm amb el
pic
deixa
una
marca de 5 mm, el
ganivet
només
ratlla la superfície.

20 – 50

1–2

Argil·lita, formigó,
esquist, carbó, ...

R2

Feble

El ganivet talla el
material

5 – 20

Molt feble

La roca es desfà
amb un cop de
martell. Es pot
tallar amb ganivet.

1–5

Es
pot
deixar
marca
amb
la
ungla

<1

Grau

R6

R1

Extremadament
feble
R0

(requereix
una
descripció
addicional
en
termes de sòls)

de

Resistència a
compressió
simple
qu
(MPa)

Identificació
camp

Guix, sal,
Roca
molt
alterada
o
meteoritzada
<1*

Nota: No implica cap correlació entre qu i Is(5))
*Les roques amb resistència a compressió simple inferior a 25 MPa tenen una amplia variabilitat pel que fa als
resultats de l’assaig de càrrega puntual.
**Tot tipus de roca té un extens rang de resistència a compressió uniaxial, que reflexa la heterogeneïtat en la
composició i la anisotropia en l’estructura. Les roques resistents es caracteritzen per una fàbrica cristal·lina amb
poca porositat.

Taula 25. Estimació de camp de la resistència a compressió a partir de l’ISRM (1981)

El valor del paràmetre mi de la roca intacta, si no es disposa d'assaigs triaxials, per tal de
determinar-lo es pot estimar a partir de la taula següent.
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textura

Tipus de roca
clàstica

grollera
conglomerats
(22)

orgànica
sedimentària
no clàstica carbonatada

bretxa
(20)

química
no foliada
metamòrfica

lleugerament foliada
foliada*

clara

ígnea
fosca

extrusiva piroclàstica

marbre
9
migmatita

mitja
gresos
19

fina
limolites
9

molt fina
argil·lites
4

carbó
(8 - 21)
limolita esparítica limolita micrítica
(10)
8
guix
anhidrita
16
13
quarsita
24
anfibolita
milonita

gneiss
33
granit
33
granodiorita
(30)
diorita
(28)
gabre
27
norita
22
aglomerat
(20)

esquist
(10)

dolerita
(19)

filites
(10)
riolita
(16)
dacita
(17)
andesita
19
basalt
(17)

bretxa
(18)

tova
(15)

pissarres
9
obsidiana
(19)

Valors de la constant mi per a roca intacta. Els valors entre paréntesi son estimats.
* Roca intacta assajada normalment a la foliació.
Hoek (1983)

Taula 26. Valors de m estimats per a roques intactes, segons el grup de roques.

El valor del paràmetre GSI, si no es disposen de classificacions geomecàniques en
afloraments de qualitat suficient o de sondeigs, es pot estimar a partir del quadre següent.
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MITJA Suau,
moderadament
meteoritzada

POBRE Llisa, altament
meteoritzada amb
reompliments de
fragments de roca

MOLT POBRE Molt llisa,
altament meteoritzada
amb reompliments
argilosos

ESTRUCTURA

BONA Rugosa,
lleugerament
meteoritzada

CARACTERÍSTIQUES DE LES JUNTES
MOLT BONA Molt
rugosa, superfícies no
meteoritzades

CRITERI DE HOEK-BROWN GENERALITZAT

85

75

62

48

34

75

65

48

38

25

60

50

40

30

20

50

40

30

20

10

FRACTURAT
Massa rocosa ben travada.
Blocs cúbics formats per tres
famílies de juntes ortogonals.

MOLT FRACTURAT
Massa rocosa travada amb
blocs angulosos de moltes
cares parcialment alterats
formats per quatre o més
famílies de discontinuïtats.

FRACTURAT/AMB VETES
Plegat i fallat amb moltes
discontinuïtats intersecant-se i
formant blocs angulosos.

TRITURAT
Massa molt poc travada, molt
fracturada amb barreja de blocs
angulosos i arrodonits.

Taula 27. Estimació del valor de l'índex GSI per al criteri de ruptura de Hoek-Brown generalitzat,
basat en l’estructura de la massa rocosa i les característiques de les juntes.

Molts models numèrics i anàlisis d’equilibri límit utilitzats en mecànica de roques estan
expressats en termes del criteri de ruptura de Mohr-Coulomb. Per aquest motiu és necessari
estimar una equivalència entre la cohesió i angle de fregament i els paràmetres de Hoek i
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Brown. Aquesta relació es pot obtenir a partir de les següents expressions, que defineixen la
tensió normal i de tall en termes de les corresponents tensions principals:

σn =σ3 +

σ1 −σ 3
∂σ 1
+1
∂σ 3

τ = (σ n − σ 3 )

∂σ 1
∂σ 3

Per a GSI >25, quan a=0.5:

mbσ c
∂σ 1
= 1+
∂σ 3
2(σ 1 − σ 3 )

⎛σ
∂σ 1
= 1 + am ba ⎜⎜ 3
Per a GSI<25 , quan s=0:
∂σ 3
⎝σ a

⎞
⎟⎟
⎠

a −1

La resistència a compressió uniaxial del massís rocós definida a partir de la cohesió c i
l’angle de fregament φ ve donada per:

σ

cm

6.3.

=

2 c cos φ
1 − sin φ

PARÀMETRES GEOTÈCNICS DEL MASSIS ROCÓS

Les estacions geomecàniques consisteixen en la caracterització de camp dels massissos
rocosos que impliquen un coneixement de les propietats i característiques geomecàniques
dels materials.
En aquest projecte s’han descrit 6 afloraments en els que s’ha extret informació sobre les
fractures i discontinuïtats. Aquestes descripcions inclouen tots els aspectes i paràmetres que
han estat observats, deduïts i mesurats en l’aflorament.
La finalitat de les descripcions és la de classificar geotècnicament el massís rocós. Aquesta
classificació consisteix en la combinació d’alguns dels següents paràmetres del massís
rocós:
•

Resistència dels materials rocosos

•

RQD

•

Espaiat entre discontinuïtats

•

Orientació de les discontinuïtats
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•

Condicions de les discontinuïtats (continuïtat, espaiat, rugositat, meteorització i
reompliment)

•

Estructura geològica i falles individualitzades

•

Filtracions

Un cop realitzades les descripcions es procedeix a classificar el massís per tal de quantificar
la qualitat del massís amb un índex, d’aquesta manera es poden conèixer les condicions
prèvies del massís, a una excavació i obtenir paràmetres pel disseny de túnels.
Les classificacions que s’han utilitzat són les de Bieniawski (1973,1979), que s’obté l’índex
RMR, i la classificació de Barton (1974) amb l’índex Q.
S’han identificat 3 famílies de discontinuïtats, una que forma l’estratificació i dos famílies de
juntes, les seves orientacions mitges i el cabussament es mostren en la taula següent:
Família

Orientació

So (Estratificació)

353/50

J1

134/66

J2

000/75

Taula 28. Famílies discontinuïtats dels massissos rocosos.

A continuació es mostra una projecció estereogràfica de la densitat dels pols que
representen les famílies.
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Fig. 11.

Projecció estereogràfica de les discontinuïtats mesurades al camp.

En la taula següent es mostra un resum de les característiques de les principals
discontinuïtats.
Tipus de pla

Direcció

Cabussament

Espaiat
(mm)

Continuïtat (m)

Apertura
(mm)

S0

353º

50º

200-600

1-3

10-100

J1

134º

66º

200-600

1-3

2,5-10

J2

000º

75º

200-600

<1

2,5-10

Taula 29. Família de discontinuïtats de la formació QP

Els materials que formen el massís rocós consta d’una alternança entre pissarres i nivells de
gresos més concretament grauvaques de color marró gris amb una mida de gra mig. La
família dominant és l’estratificació So amb una orientació del pla mig de 353/50. Aquesta
presenta una foliació no massa penetrativa. A part s’han observat dues famílies de juntes
una molt ben definida la J1 amb una orientació mitja de 134/66 i una altra família la J2 amb
una orientació de 000/75.
A partir de les estacions geomecàniques adjuntes en l’annex d’aquest informe s’observa que
els valors de RMR obtinguts en les diferents estaciones geomecàniques es comprèn entre
32 en les estacions E3 i E4 i 59 en l’estació geomecànica E2, i l’índex de Q de Barton es
situa entre 0,0165 en l’estació E1, 0,9 en la E2 i 0,004 en l’estació E3 i E4. En les estacions
geomecàniques E5 i E6 s’obté un RMR de 51 i 56. Aquests valors són una mica més elevats
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perquè la visita a camp es va fer en una època d’any més seca i el factor d’aigua no es
considera.
Degut a que en tots el casos existeixen discontinuïtats amb una orientació perpendicular al
túnel i amb un cabussament entre 40 i 90 apliquen la penalització de -12 per a túnels el que
resulta amb un RMR corregit d’ entre 20 i 47. A partir d’aquests valors la roca es classifica
com a roca de classe IV de qualitat dolenta.
A partir del RMR i la Q de Barton, mitjançant el criteri de Hoek i Brown s’han obtingut els
paràmetres de cohesió i angle de fregament del massís rocós. Aquests valors obtinguts s’han
comparat amb altres valors obtinguts a partir de bibliografia i experiències anteriors que s’han
donat en altres casos amb el mateix tipus de material donant valors semblants.

Fig. 12.

Expressió obtinguda del programa Rocklab per definir els paràmetres de cohesió i
fregament del massís.

En base a la correlació de Hoek i Brown s’obté un valor de cohesió del massís rocós de
0,254 MPa i un angle de fregament de 46,10o.
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Paràmetres

Valors

Cohesió (MPa)

0,254

Angle de fregament (o)

46

Densitat de la roca (MN/m3)

0,026

Taula 30. Paràmetres del massís rocós.

6.4.

TAULES DE LES PROPIETATS GEOTÈCNIQUES DELS MATERIALS
AFECTATS

En aquest apartat es recullen els resultats obtinguts en els assaigs de laboratori i de camp
obtinguts tant en les mostres de les cales com en les mostres dels sondeigs.
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Taules resum dels assaigs de laboratori en mostres de cales i sondeigs.

Unitat Qc
SONDEIG

TIPUS DE
MOSTRA
O

PROF.
MITJA

ASSAIG

HUMITAT
NATURAL

DENSITAT
NATURAL

DENSITAT
SECA

%

gr/cm3

gr/cm3

MATÈRIA
ORGÀNICA

GUIXOS

GRANULOMETRIA

100UNE

2 UN E
%

0,08 UN E
%

%

I.P

m

INDEX DE

SALS
SOLUBLES

SULFATS
SO4

ACIDESA
BAUMANNGULLY

PRESSIÓ D'
INFLAMENT

INFLAMENT
LLIURE

COLAPSE

%

%

ml/kg

ml/kg

MPa

%

%

156,00

16,00

0,01

0,00

0,70

S-4

MA-1

2,00

S-4

SPT-1

3,30

S-5

SPT-1

3,30

7,60

NP

100

61

21,9

S-6

MA-1

0,95

5,70

NP

100

57

30,2

0,36

0,01

0,05

Valor mig

6,76

2,30

2,07

-

100

51

16,614286

0,27

0,01

0,055

85,50

8,50

0,01

0,00

0,40

Valor màxim

10,80

2,30

2,07

-

100

61

30,2

0,36

0,01

0,06

156,00

16,00

0,01

0,00

0,70

Valor mínim

4,70

2,30

2,07

-

100

35

7,4

0,18

0,01

0,05

15,00

1,00

0,01

0,00

0,10

Desviació estàndar

2,52

-

-

-

0

11,068

8,40663

0,13

-

0,01

99,70

10,61

0,00

0,00

0,42

Percentil 30

5,14

2,30

2,07

-

100

46,6

9,54

0,23

0,01

0,053

57,30

5,50

0,01

0,00

0,28

Percentil 70

7,22

2,30

2,07

-

100

57,8

21,58

0,31

0,01

0,057

113,70

11,50

0,01

0,00

0,52

Taula 31. Resultats de laboratori de la unitat geotècnica Qc.
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Unitat PQ
SONDEIG

TIPUS DE

PROF.

PROF.

MOSTRA
O
ASSAIG

INICIAL

FINAL

m

m

HUMITAT
NATURAL
%

DENSITAT
NATURAL
gr/cm3

DENSITAT
SECA
gr/cm3

SULFATS

COMP.SIMPLE

COMP.SIMPLE

COMP.SIMPLE

COMP.SIMPLE

TRACCIÖ

SO3

RESISTÈNCIA

RESISTÈNCIA

Kg/cm2

MPa

COEFICIENT
POISSON
υ
-

INDIRECTA EN
ROCA

mg/Kg

MÒDUL
DEFORMACIÓ
E
Mpa

S-4

TP-1

5,75

6,00

2,62

166,00

16,30

S-4

TP-2

6,60

6,90

2,61

241,90

24,19

S-4

TP-2

6,60

6,90

2,63

80,92

S-5

TP-1

5,40

5,60

2,59

733,60

73,36

S-5

TP-2

6,05

6,25

2,61

540,60

53,00

S-6

TP-1

7,20

7,40

S-6

TP-2

7,80

8,10

2,72

18,90

S-7

TP-1

2,65

2,95

2,76

122,80

S-7

TP-2

8,00

8,20

2,77

24,10

SH-1

MP-3

6,00

6,18

SH-1

MP-8

26,15

26,40

SH-1

MP-9

29,40

29,65

2,63

SH-1

MP-10

32,50

32,65

2,37

SH-1

MP-11

37,50

37,75

2,75

SH-1

MP-13

45,60

45,76

2,71

SH-1

MP-14

48,60

48,84

SH-1

MP1

0,95

1,18

0,50

2,67

2,66

SH-1

MP-2

3,00

3,20

0,27

2,66

2,65

SH-1

MP-4

10,40

10,61

2,27

SH-1

MP-5

13,75

14,00

2,69

SH-1

MP-6

15,80

16,05

2,66

SH-1

MP-7

19,45

19,65

2,64

99,00

SH-1

MP-12

40,80

41,00

2,68

70,00

SH-1

MR-3

29,95

30,15

SH-1

MR-4

33,70

SH-1

MR-1

16,35

Kg/cm2

TRIAXIAL EN ROCA
Resistencia
màxima
Kg/cm2

Pressió de
Confinament
Kg/cm2

0,14

2,60

2,6

2,81

2,8

12,00
69,460
54,300

395,40
22,00

38,80
20,09

133,540
16034,0

0,24

78,120
80,660

261,90

2,79
44,92

25,70

23,160

245,40

24,10

82,060

980,20

96,10

97,100

16,70
319,30

31,30

263,40

25,80

26,00

15,45
14,56

12022,0

0,211

88,380
117,430

39126,0

0,38

31588,0

0,198

126,770
60,950
89,660

35,50

91,200

2,64

703,00

68,90

154,300

33,85

2,67

1219,80

119,50

72,560

16,60

2,64

1146,50

112,40

129,710

SH-1

MR-5

7,10

7,35

872

2

SH-1

MR-6

12,50

12,80

202

3,5

SH-1

MR-7

26,55

26,76

194

7

SH-1

MR-8

30,45

30,70

SH-1

MR-

32,50

32,65

MR-5

7,10

7,35

SH-1

MR-6

12,50

12,80

SH-1

MR-7

26,55

26,76

SH-1

MR-8

30,45

30,70

SH-2

MP-2

6,85

7,20

30,48

33,43
410,70

40,20

SH-2

MP-3

9,40

9,65

13,68

27782,0

0,313

SH-2

MP-6

20,20

20,40

11,71

20173,0

0,287

SH-2

MP-7

24,30

24,60

11685,0

0,212

SH-2

MP-8

27,70

28,10

SH-2

MP-11

41,60

42,00

SH-2

MP-12

45,20

45,45

SH-2

MP-12

45,20

45,45

φ'

41,80

361,80

SH-1

TILT TEST

73,44

7,20
13,48

14425,0
2,37

745

11

31,96

0,23
10,90

11756,0

0,254

Nombre d'assaigs

3,00

17,00

4

5,00

26,00

26,00

9,0

8

17,000

4

4

3

Valor mig

0,30

2,64

2,6775

52,38

346,99

35,43

20510,1

0,261875

91,139

503,25

5,875

31,96

Valor màxim

0,50

2,81

2,8

99,00

1219,80

119,50

39126,0

0,38

154,300

872

11

33,43

Valor mínim

0,14

2,27

2,6

22,00

2,37

0,23

11685,0

0,198

23,160

194

2

30,48

Desviació estàndar

0,18

0,13

0,085780728

32,24

343,07

32,57

10036,8

0,061984877

32,927

356,28

4,01

1,475002825

Percentil 30

0,22

2,64

2,645

29,78

150,05

15,01

12983,2

0,2148

77,008

201,2

3,35

31,368

Percentil 70

0,36

2,68

2,674

64,98

378,60

37,15

24738,4

0,2837

101,166

757,7

7,4

32,548

Taula 32. Resultats de laboratori de la unitat PQ.
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Paràmetres obtinguts a partir dels assaigs de camp

Paràmetres obtinguts a partir dels assaigs SPT
La taula següent mostra els resultats obtinguts en els assaigs SPT. A partir d’aquests valors
es poden correlacionar certs paràmetres com son l’angle de fregament i mòdul de deformació
per a materials granulars, així com la resistència a compressió simple per a materials
cohesius. Aquestes correlacions permeten obtenir aquests paràmetres de forma tan sols
indicativa, donant una primera aproximació.

Arcillas. Resistencia a compresión simple en función del valor N del ensayo S.P.T.

Resistencia a compresión simple (Kp/cm2)

4,5
4
3,5
3

y = 0,1347x - 0,0389

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

N (S.P.T.)

Fig. 13.

Correlació utilitzada per a obtenir la resistència a compressió simple a partir dels assaigs
SPT en materials cohesius, a partir de la proposta de Terzaghi i Peck (1967).
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Arenas. Ángulo de rozamiento interno en función del valor N del ensayo S.P.T.

50

Ángulo de rozamiento interno

45

y = 24,299x 0,1536

40
35

y = -0,0002x 2 + 0,2803x + 27,617

30
25
20
15

Peck

10

Meyerhof

5
0
0

10

20

30

40

50

60

N (S.P.T.)

Fig. 14.

Correlacions utilitzades per a obtenir l’angle de fregament intern a partir de l’assaig SPT,
per a materials granulars, segons Peck i segons Meyerhof.
Arenas. Densidad relativa Dr en función del valor N del ensayo S.P.T.
0,9
0,8

Densidad relativa

0,7
y = 0,2263Ln(x) - 0,1224

0,6
0,5
0,4
0,3

Densidad relativa

0,2
0,1
0
0

10

20

30

40

50

60

N (S.P.T.)

Fig. 15.

Correlació utilitzada per a obtenir la densitat relativa a partir dels resultats de l’assaig SPT
en materials granulars.
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6.4.3.

Taula resum dels assaigs “in situ”.

Assaigs SPT
SONDEIG

DADES DE L'ASSAIG
PROFUND.
PROFUND.
INICIAL
FINAL
m
m

S-4

3

3,6

S-5

3

3,6

RESULTATS DE L'ASSAIG
N
N
N
Nº DE COPS
CORRECCIÓ
N.F.
PROF.

PROFUND.
MITJA
m
3,30 m
3,30 m

14

2

8

11

13

8

4

10

10
12

CORRELACIONS

10,0

11,4

10,0

SORRA
FINA
E
Kp/cm2
350,0

12

14

12,0

378

N

SORRA

ANGLE FREGAMENT

E
Kp/cm2
300,0

Peck
φ
º
30,4

Meyerhof
φ
º
34,6

324

31,0

36

GROLLERA

DENSITAT
RELATIVA
Dr

Nivell
Geològic

0,4

resistència
comp.simple
qu
Kp/cm2
1,3

0,44

1,6

Qc

Max

3,00

3,60

3,30

14,00

8,00

8,00

11,00

12,00

12,00

13,69

12,0

377,71

323,75

31,0

35,59

0,44

1,58

Min
Promig

3,00
3,00

3,60
3,60

3,30
3,30

13,00
13,50

2,00
5,00

4,00
6,00

10,00
10,50

10,00
11,00

10,00
11,00

11,41
12,55

10,0
11,0

350,00
363,86

300,00
311,88

30,4
30,7

34,61
35,10

0,40
0,42

1,31
1,44

desvest

0,00

0,00

0,00

0,71

4,24

2,83

0,71

1,41

1,41

1,61

1,4

19,60

16,80

0,4

0,70

0,03

0,19

Percentil 30

3,00

3,60

3,30

13,30

3,80

5,20

10,30

10,60

10,60

12,09

10,6

358,31

307,13

30,6

34,90

0,41

1,39

Percentil 70

3,00

3,60

3,30

13,70

6,20

6,80

10,70

11,40

11,40

13,00

11,4

369,40

316,63

30,8

35,30

0,43

1,50

Qc

Taula 33. Taula resum dels valors obtinguts en els assaigs SPT realitzats en la unitat geotècnica Qc, amb algunes correlacions a partir d'aquest assaig, definides anteriorment.
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CLASSIFICACIÓ I PROPIETATS MECÀNIQUES DE SÒLS I ROQUES.

Els següents quadres mostren un resum dels paràmetres geotècnics dels materials,
classificats segons la seva unitat geotècnica i obtinguts a partir de les perforacions
realitzades.
Unitat geotècnica Qc:
Qc.Graves en una matriu formada per sorres i llims

SPT
Límit líquid
Límit plàstic
Índex de plasticitat
Percentatge que passa el tamis 2 UNE
Percentatge que passa el tamis 0,08 UNE
Humitat natural
Densitat natural
Densitat seca
Cohesió
Angle de fregament
Matèria orgànica
Guixos
Sals solubles
Sulfats
Acodesa Baumann-Gully
Inflament lliure
Índex de colapse

N
LL
LP
IP

%
%
%
%
%
w
%
3
γnat g/cm
3
γd g/cm
c
kPa
φ
º
m.o
%
%
%
mg/kg
ml/kg
%
%

màxim

minim

valor mig

percentil 30

32
61
30
11
2,30
2,07
36,4
0,36
0,01
0,06
156
16
0,00
0,7

9,53
35
7
5
2,30
2,07
30,3
0,18
exempt
0,05
15
1
0,00
0,1

14,58
NP
NP
NP
51
17
7
2,30
2,07
31,70
0,27
0,01
0,06
85,5
8,5
0,00
0,4

11,92
47
10
5
30,93
0,23
0,01
0,05
57,3
5,5
0,00
0,28

Taula 34. Paràmetres obtinguts en la unitat Qc.

Pels càlculs sobre materials d’ aquesta unitat, Qc, es podrà optar com a paràmetres
representatius els següents:
Cohesió c = 0,15 Kp/cm2 (valor estimat)
Angle de fregament intern φ = 31,7
Pes específic γ = 2,3 Tn/m3
Mòdul Elàstic E= 432 Kp/cm2 obtingut a partir de la correlació dels SPT
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Unitat geotècnica PQ:
PQ fil•lites i quarsites de color marró-gris

Densitat natural
Tracció indirecta
Resistència màxima
Angle de fricció
Resistència a compressió simple
Mèdul de deformació
Coeficient de poisson

γnat

φ'
qu
Ε
υ

g/cm3
MPa
kg/cm2
(o)
MPa
MPa

màxim

minim

valor mig

percentil 30

2,81
15,4
872,0
33,4
119,50
39126,0
0,38

2,27
2,3
194,0
30,5
7,20
11685,0
0,19

2,64
9,1
503,3
32,0
36,84
20510,1
0,26

2,64
77
201,2
31,36
15,62
12983,2
0,21

Taula 35. Paràmetres obtinguts en la unitat PQ.

Pel càlcul sobre materials d’aquesta unitat, PQ, es podran optar com a paràmetres
representatius els següents:
Cohesió c = 2,54 Kp/cm2 (valor estimat a partir del RMR)
Angle de fregament intern φ = 46,10 (Valor estimat a partir del RMR)
Pes específic γ = 2,7 Tn/m3.
Mòdul Elàstic E= 2.890,86 MPa
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MOVIMENT DE TERRES

7.1.

ESTUDI D’ESTABILITAT DE TALUSSOS

7.1.1.

Introducció

En aquest apartat ens centrarem en l’estudi de les zones de desmunt, on es determinen
angles d’estabilitat per els talussos conseqüència de l’excavació, així com també la
determinació de l’amplada de la banqueta per a cada cas.

7.1.2.

Desmunts

El procés d’anàlisis de les superfícies que defineix un desmunt, acostuma a contemplar
aspectes de diferents tipus. Així, cal tenir en compte l’estabilitat futura, l’afecció per
processos d’erosió, les mesures de protecció previstes (malles, drenatge), les repercussions
econòmiques de l’afecció dels terrenys excavats, la possible influència del mètode
d’excavació, necessitat de materials, impacte ambiental i conservació futura.
El plantejament que aquí es desenvolupa, és el d’exposar les condicions de tipus geotècnic
que s’hauran de tenir en compte en el seu disseny. En la zona d’estudi s’han identificat dos
desmunts:

Desmunt

Del PK

Al PK

Longitud (m)

Alçada
màxima

Desmunt 1

3+080

3+120

40

19

Desmunt 2

3+510

3+535

25

8

Taula 36. Desmunts a la zona d’influència del túnel.

En aquest apartat es fa una descripció particular de cada desmunt, consistent en establir la
unitat descriptiva, identificada pel seu P.K d’inici i final i realitzar una descripció que contempli
aspectes particulars de tipus geològic i geotècnic.
7.1.2.1.

Característiques bàsiques

Els paràmetres geotècnics que regulen el comportament estable de les superfícies de
desmunt són bàsicament els següents:
Comportament drenat o a llarg termini:
•

Angle de fregament intern.

•

Cohesió.
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•

Comportament no drenat o a curt termini:

•

Resistència al tall sense drenatge.

•

Altres característiques que intervenen són:

•

Establir els nivells piezomètrics que defineix la presència d’aigua.

•

Densitat natural dels diferents nivells.

7.1.2.2.

Metodologia d’anàlisi de talussos.

Els diferents desmunts i les metodologies d’anàlisi d’aquests, depenen de les
característiques geològiques dels materials dels desmunts, que poden ser en sòls o en roca.
En aquest estudi només existeixen i desmunts en roca.
7.1.2.2.1.

Anàlisi dels desmunts en roca

En el cas de desmunts en roca, un dels factors principals a considerar és la naturalesa
d’aquesta roca. El massís rocós constitueix un medi discontinu que essencialment es
composa de blocs sòlids separats per discontinuïtats. El comportament d’aquest massís,
generalment, depèn de les característiques d’aquestes discontinuïtats (estratificació,
diaclasats, falles, esquistositats, etc.) que presenta, així com la litologia de la matriu i la seva
història evolutiva.
En general, és difícil caracteritzar el massís rocós, que depèn bàsicament de la resistència
de la roca matriu així com de les discontinuïtats. Això fa que el tractament matemàtic de
qualsevol problema en un massís rocós en general, i l’estudi de l’estabilitat d’un talús en
particular, sigui complicat. Malgrat això, existeixen alguns mètodes que permeten valorar una
sèries de factors importants per tal de determinar i caracteritzar l’estabilitat d’un talús.
Un dels possibles mètodes que es poden usar per a trobar l’estabilitat del massissos rocosos
és la projecció estereogràfica. Per tal de portar-ho a terme, es prenen mesures en el camp
(orientacions de les diferents fractures, direccions i cabussaments dels talussos, etc.) i es
representen mitjançant aquesta projecció. Aquest és un mètode purament geomètric per a
l’estudi de les formes de trencament que es poden produir en un massís rocós fracturat, com
correspon al cas que s’estudia. La forma de definir els diferents plans que conformen el talús
és donant la direcció de cabussament del pla i l’angle de cabussament.
Al ser un mètode geomètric, els resultats que s’obtenen són les geometries més susceptibles
de trencament, però sense establir un factor o marge de seguretat respecte a que es pugui
generar el trencament.
En aquest projecte s’ha realitzat el càlcul d’estabilitat del massís rocós mitjançant el
programa informàtic ROCKPACK III i del Swedge. A partir de les estacions geomecàniques
les quals inclouen una descripció general del talús, les característiques de l’aflorament,
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descripció geològica i dels plans de discontinuïtats i de l’estat del desmunt, s’ha representat
els plans de discontinuïtats identificats i s’han projectat estereogràficament utilitzant el
programa informàtic ROCKPACK III. Aquest programa permet representar els plans de
discontinuïtat amb el pla del talús i a la vegada identifica la zona critica de risc de caiguda de
blocs.
Es poden identificar tres tipus de fractura:
•

En cunya: quan dos plans de discontinuïtats intercepten dins de la zona crítica i la
intersecció cabussa en la mateixa direcció que el talús. L’angle de cabussament de la
intersecció ha de ser més gran que l’angle de fregament i mes petit que l’angle del
talús.

•

Planar: quan la discontinuïtat té un angle de cabussament es major al angle de fricció
i la discontinuïtat ha de cabussar en la mateixa direcció que el talús però amb menys
pendent.

•

Bolcada: quan el pla de la discontinuïtat és paral·lel al pla del talús en un marge de
30º.

La figura 1 mostra els tres tipus de fractura possible en un talús.

Fig. 16.

Tres tipus de fractura. B: fractura planar, c: fractura en cunya i D: bolcada

En el cas que la projecció mostri la possibilitat de formació de cunyes l’anàlisi d’estabilitat de
les cunyes s’ha dut a terme amb el programa Swedge. Aquest programa permet dissenyar
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els bulons o ancoratges pertinents per estabilitzar les cunyes i donar un factor de seguretat
suficient per garantir l’estabilitat del talús.
El factor de seguretat es defineix com la relació de la força de resistència (Fr) per la força
aplicada (Fd)
FS = Fr / Fd
Quan el factor de seguretat FS < 1, Les forces aplicades accedeixen les forces de resistència
i llavors ens trobem en un cas de fractura. Un factor de seguretat de 1,3 normalment es
considera el valor mínim acceptat en talussos de roca encara per curt termini i es considera
un factor de seguretat de 1,5 per talussos a llarg termini.
L’equació utilitzada per el càlcul del factor de seguretat és la següent:

A on:
ψp = Inclinació del possible pla de fractura
α = Acceleració horitzontal degut a sísmica or càrrega.
U = Força de la pressió d’aigua
T= Tensió del buló o cable
θ = Inclinació del buló o cable
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C = cohesió del pla de fractura
φ = Angle de fricció del pla de fractura
A = àrea superficial del pla de lliscament
W = Pes del bloc
V = Força de l’aigua perpendicular a la fractura.
En el cas que la representació esterogràfica mostri perill de fractura llavors es durà a terme el
càlcul del factor de seguretat per aquell tipus de fractura en concret.
Els paràmetres que es tenen en compte per a determinar el factor de seguretat davant una
fractura de tipus planar o cunya són l’angle de fregament intern, la cohesió i l’angle de fricció
de les juntes i la pressió d’aigua en el cas que hi hagi aigua en el desmunt en qüestió.
7.1.2.3.

Descripció particular de cada desmunt

Desmunt 1: del Pk 3+080 al 3+120.
Aquest desmunt té una longitud de 40 m amb un alçada màxima de 19 m. Està situat just
abans de la boca de túnel i per tant aquest anàlisis inclou l’embrocament lateral i la
continuació. Els materials que formen els desmunts són una alternança de quarsoarenites i
pissarres de color marró gris amb una mida de gra mig.
La direcció que segueix el talús a la banda esquerra de la carretera en sentit ascendent dels
PK és de 135o S i 70o d’inclinació. En aquest desmunt s’han identificat tres famílies de
fractures:
L’estratificació amb una orientació 318/41
Diàclasis 1: 206/88
Diàclasis 2: 087/67
A continuació es mostra l’anàlisi d’estabilitat de cunyes realitzat en aquest desmunt.
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Fig. 17.

Projecció estereogràfica de les discontinuïtats del desmunt 1.

A partir de la projecció s’observa que en la zona inestable marcada en color gris, dues
famílies de diàclasis intercepten la qual cosa indica la possible formació de cunyes.
Tractaments del talús:
Per l’estabilització del talús 2 en roca s’ha dut a terme una comprovació de l’estabilitat amb la
col·locació de bulons.
Mitjançant el programa Swedge s’ha determinat la orientació i longitud dels bulons.
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Fig. 18.

Vista del costat de la cunya amb el programa Swedge.

Per el càlcul d’estabilitat s’ha considerat la presència d’aigua en les fissures, simulant un cas
de pluges intenses. Els resultats de l’anàlisi han mostrat la necessitat de col·locar bulons de
4 m de longitud, amb una capacitat de 20 tones per buló. L’orientació dels bulons per tal
d’assolir un factor de seguretat major d’ 1,5 és de direcció 315º i cabussament 20º respecte
l’horitzontal. El diagrama mostra la orientació del buló.
Els resultats dels anàlisi es presenten en el quadre següent:
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Swedge Analysis Information
Analysis Results:
Analysis type=Deterministic
Safety Factor=3.54072
Wedge is scaled, scale factor=0.456967
Wedge height(on slope)=8.68237 m
Wedge width(on upper face)=1.27423 m
Wedge volume=2.46049 m3
Wedge weight=6.39727 tonnes
Wedge area (joint1)=7.45252 m2
Wedge area (joint2)=5.43266 m2
Wedge area (slope)=6.68903 m2
Wedge area (upper face)=0.922485 m2
Normal force (joint1)=12.6139 tonnes
Normal force (joint2)=8.78231 tonnes
Driving force=3.48887 tonnes
Resisting force=12.3531 tonnes
Failure Mode:
Sliding on intersection line (joints 1&2)
Maximum Persistence:
Joint1=10 m
Joint2=10 m
Joint Set 1 Data:
dip=67 deg, dip direction=87 deg
cohesion=0 tonnes/m2, friction angle=30 deg
Joint Set 2 Data:
dip=87 deg, dip direction=205 deg
cohesion=0 tonnes/m2, friction angle=30 deg
Slope Data:
dip=70 deg, dip direction=135 deg
slope height=19 meters
rock unit weight=2.6 tonnes/m3
Water pressures in the slope=YES
Overhanging slope face=NO
Externally applied force=NO
Tension crack=NO
Bolt Data:
trend=315 deg, plunge=20 deg
length=4 meters
anchored length=3.41564 meters
capacity=20 tonnes
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Els bulons es col·locaran al llarg de tota la longitud del desmunt (del Pk 3+080 al Pk 3+120),
seran de 4m de longitud de 32 mm de diàmetre espaiats cada 2m amb una capacitat de 20
tones. En adició es col·locarà una malla de triple torsió per evitar la caiguda de petits blocs al
peu del talús i en les zones més degradades es projectarà formigó si es creu necessari.

Desmunt 2 (Pk 3+510 al Pk 3+535)
Aquest desmunt es localitza entre el Pk 3+510 fins al Pk 3+535 a la banda esquerra de la
carretera en sentit ascendent dels punts quilomètrics. Aquest talús està format per una
intercalació de fil·lites i quarsoarenites i la seva descripció i càlculs s’ha basat en les dades
obtingudes de l’estació geomecànica EG-4.
Aquest talús es caracteritza per una alçada màxima de 8 m i un pendent 1H:3V.
A partir de les observacions fetes a camp, s’han determinat tres famílies de discontinuïtats, la
dominant és la diàclasis J1 amb una orientació de pla mig de 169/51, les següents famílies
són l’estratificació So amb una orientació mitja del pla de 338/53 i la diàclasis J2 amb una
orientació mitja del pla de 85/84.
S’ha analitzat l’estabilitat de l’embrocament est lateral nord mitjançant la informació
obtinguda a camp de les famílies de les fractures i la orientació del talús que en aquest cas
és de 155/70. Mitjançant el programa ROCKPACK III i Swedege, s’han analitzat la formació
de cunyes en el talús de l’embrocament i la seva estabilitat. A continuació es mostra una
representació estereogràfica on s’observa la possibilitat de formació de cunyes:
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Representació dels plans de les discontinuïtats de l’embrocament est lateral.

En aquesta projecció s’observa la intersecció entre el pla de discontinuïtats de la família de
juntes J1 i J2 en la zona gris, la qual determina la zona d’inestabilitat. Això fa que es realitzi
un anàlisi del factor de seguretat de les cunyes mitjançant el programa Swedge.
Per aquest anàlisi de cunyes s’ha considerat un 70 % d’aigua en les fissures degut a que la
zona d’estudi es troba en el Pirineu i per tant és una zona humida especialment durant
l’hivern. Els resultats de l’anàlisi es mostren a continuació:
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Orientació del buló en la cunya formada en el talús de l’embrocament est.

Swedge Analysis Information
Analysis Results:
Safety Factor=1.68901
Wedge is scaled, scale factor=0.576883
Wedge height(on slope)=4.61507 m
Wedge width(on upper face)=2.42017 m
Wedge volume=14.4743 m3
Wedge weight=37.6333 tonnes
Wedge area (joint1)=26.8072 m2
Wedge area (joint2)=5.39298 m2
Wedge area (slope)=21.1569 m2
Wedge area (upper face)=10.4257 m2
Normal force (joint1)=15.7705 tonnes
Normal force (joint2)=-1.10534 tonnes
Driving force=29.2632 tonnes
Resisting force=49.4259 tonnes
Maximum Persistence:
Joint1=10 m
Joint2=6.5868 m

Joint Set 1 Data:
dip=51 deg, dip direction=169 deg
cohesion=0 tonnes/m2, friction angle=30 deg
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Joint Set 2 Data:
dip=84 deg, dip direction=85 deg
cohesion=0 tonnes/m2, friction angle=30 deg
Slope Data:
dip=70 deg, dip direction=155 deg
slope height=8 meters
rock unit weight=2.6 tonnes/m3
Water pressures in the slope=YES
Overhanging slope face=NO
Externally applied force=NO
Tension crack=NO
Water Pressure Data:
Water unit weight=1 tonnes/m3
Pressure definition method=Percent Filled Fissures
Percent Filled=70 %
Bolt Data:
bolt model=passive
trend=346 deg, plunge=-21 deg
length=4 meters
anchored length=2.43934 meters
capacity=35 tonnes

En vista dels resultats obtinguts en l’anàlisi d’estabilitat de cunyes, s’hauran de col·locar
bulons del Pk 3+510 al 3+535, de 4m de longitud i 32 mm de diàmetre, separats cada 2 m
per a resistir una capacitat de 35 tones orientats 20 graus respecte l’horitzontal.
En adició es col·locarà fromigó projectat en un 20% de la superfície del desmunt, en aquelles
parts en que la roca estigui més degradada i una malla de cable de triple torsió de 50x70mm
per evitar la caiguda de petits blocs al peu del talús.
Els plànols en els que es mostra els tractaments dels embrocaments s’inclouen en els
plànols de l’annex de túnel.
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Taula resum de desmunts
COL·LOCACIÓ DE MALLA

PK
INICIAL

PK
FINAL

LONGITUD
(m)

ALÇADA
MÀXIMA

MATERIALS
EXCAVATS

CLASSIFICACIÓ
DELS MATERIALS
EXCAVATS

Desmunt 1

3+080

3+120

40

19

Pissarres i
quarsarenites

Roca

PQ

Desmunt 2

3+510

3+535

25

8

Pissarres i
quarsarenites

Roca

PQ

DESMUNT

UNITAT
GEOTÈCNICA

ANGLE
PROPOSAT

FACTOR DE
SEGURETAT

TRACTAMENTS

PK
INICI

PK
FINAL

LONGITUD
(m)

1H:3V

3+080

3+120

40

3,5

Bulons de 4m espaiats
cada 2m amb malla de
triple torsió.

1H:3V

3+510

3+535

25

1,7

Bulons de 4m espaiats
cada 2m amb malla de
triple torsió.

Taula 37. Resum dels desmunts al llarg de la traça.
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GEOLOGIA DE LES BOQUES DE TÚNEL
Embrocament oest frontal:

La boca oest del túnel està situada al PK 3+120 del projecte. Els materials que s’observen
són gresos i pissarres en estrats alternats. Els gresos, concretament grauvaques de color
gris-marró amb una mida de gra mig i les pissarres presenten una foliació no massa
penetrativa. Són materials del Paleozoic, concretament del Cambroordovicià. El grau de
meteorització de l’aflorament de la boca és aproximadament de grau II.
A partir de les observacions fetes a camp en aquest punt s’han determinat tres famílies de
discontinuïtats, la primera i més dominant és la estratificació (So) que presenta una
orientació del pla mig de 318/41, les altres dues famílies correspon a diàclasis i presenten
una orientació mitja del pla de 206/88 pel pla J2 i de 87/67 pel pla J1.
A continuació es presenta una projecció estereogràfica on es representen les diàclasis i la
estratificació, mesurades.

205º/87º

087º/67º

S0

Fig. 21.

Projecció estereogràfica de la boca oest del túnel

Aquesta boca del túnel correspon a l’estació Geomecànica nº1 (E1). La matriu rocosa té una
resistència de mitja-alta a alta, el RQD mesurat és de qualitat més aviat dolenta i la separació
de les discontinuïtats és mitja. La visita al camp es va realitzar en un període de
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precipitacions (pluges i neu) i també coincidia amb el període de desglaç. Això va fer que es
pogués observar com l’aigua circula pel massís i surt per les fractures. S’ha observat humitat
en les fractures.
Amb tota la informació recollida a camp s’ha calculat l’índex RMR a partir de la classificació
geomecànica de Bieniawski (1979) i també s’ha calculat l’índex Q per la classificació
geomecànica de Barton. El resultat obtingut per l’índex RMR és de 44-49 i l’índex Q és de
0.0165.
S’ha analitzat l’estabilitat de l’embrocament oest del túnel mitjançant la informació obtinguda
a camp de les famílies de les fractures i la orientació del talús de l’embrocament de 195/78
SO. Mitjançant el programa ROCKPACK III, s’han analitzat la formació de cunyes en el talús
de l’embrocament i la seva estabilitat. A continuació es mostra una representació
estereogràfica on es representen els plans de les discontinuïtats i el pla del talús.

Fig. 22.

Representació dels plans de les discontinuïtats de l’embrocament oest.

La intersecció de les discontinuïtats (semicercle de color blau) amb la orientació del talús
(semicercle color negre) genera una inestabilitat, i es genera quan l’angle de cabussament
del talús és superior al angle que genera la intersecció de les discontinuïtats. Aquesta
inestabilitat es pot produir, però no te perquè generar-se un lliscament, només es produirà
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lliscament quan l’angle de la intersecció sigui superior a l’angle de fricció del material (la zona
grisa és la zona de lliscament).
En el cas de l’embrocament oest frontal, com es pot veure en la projecció anterior, no es
genera cap intersecció en la zona gris i per tant no hi ha perill de formació de cunyes.
L’embrocament oest lateral equival al desmunt dos d’aquest informe.

7.2.2.

Embrocament est frontal:

La boca est del túnel està situada al Pk 3+505 del projecte. El material que s’observa són
pissarres força foliades de color groc-verdós-gris. S’observen pàtines d’oxidació i un
diaclasat força incipient. Es tracta de materials paleozoics (cambroordovicians). El grau de
meteorització de l’aflorament on es troba la boca del túnel, és aproximadament de grau II.
A partir de les observacions fetes a camp, s’han determinat tres famílies de discontinuïtats, la
dominant és la diàclasis J1 amb una orientació de pla mig de 169/51, les següents famílies
són l’estratificació So amb una orientació mitja del pla de 338/53 i la diàclasis J2 amb una
orientació mitja del pla de 85/84.

A continuació es presenta una projecció estratigràfica de les discontinuïtats mesurades:

J1

J2

So
338º/53º

Fig. 23.

Projecció estereogràfica de la boca est del túnel

Aquesta boca correspon a l’estació geomecànica nº 4, la matriu rocosa té una resistència de
mitja-alta a alta, el RQD mesurat és de qualitat dolenta i la separació de les discontinuïtats és
mitja.
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La visita a camp realitzada per descriure el massís es va fer en un període de precipitacions
(neu i pluja) i va coincidir amb l’inici del desglaç. Algunes fractures del massís estan humides
i altres gotegen.
Amb la descripció feta a camp s’ha calculat l’índex RMR a partir de la classificació de
Bieniawski (1979)i també s’ha calculat l’índex Q per la classificació de Barton. El resultat
obtingut per l’índex RMR és de 36-41 i l’índex Q és de 0.004125.

7.2.3.

Embrocament oest lateral:

L’embrocament oest lateral del túnel correspon al desmunt 1 d’aquest annex.
Els resultats del programa Swedge, tal i com s’ha calculat amb anterioritat, mostren que
col·locant uns bulons de 4m de longitud, i una capacitat de 20 tones orientats 315 graus i
amb una inclinació de 20 graus respecte l’horitzontal, s’obté un factor de seguretat de 3,54.
Seria adient col·locar al llarg de tota la longitud del desmunt, és a dir del Pk 3+080 al Pk
3+120, bulons de 4m de 32 mm de diàmetres espaiats cada 2m amb una orientació de 20
graus respecte l’horitzontal, formigó projectat en un 20 % de la superfície del desmunt, és a
dir, en les zones on el material es troba més degradat i una malla de triple torsió de
50x70mm.

7.2.4.

Embrocament est lateral:

L’embrocament oest lateral del túnel correspon al desmunt 2 d’aquest annex.
En vista dels resultats obtinguts en l’anàlisi d’estabilitat de cunyes, s’hauran de col·locar
bulons del Pk 3+510 al 3+535, de 4m de longitud i 32 mm de diàmetre, separats cada 2 m
per a resistir una capacitat de 35 tones orientats 20 graus respecte l’horitzontal.
En addició es col·locarà formigó projectat en un 20% de la superfície del desmunt, en
aquelles parts en que la roca estigui més degradada i una malla de cable de triple torsió de
50x70mm per evitar la caiguda de petits blocs al peu del talús.
Els plànols en els que es mostra els tractaments dels embrocaments s’inclouen en els
plànols de l’annex de túnel.

7.2.5.

Metodologia en el dimensionament dels embrocaments del túnel

S'ha utilitzat la proposta de Rogers i Haycocks (1989) i també s’ha tingut en compte les
recomanacions de Romana (2000). La proposta de disseny d'embrocaments de Roger i
Haycocks es basa en un estudi de 300 casos d'embrocaments en els quals es varen produir
ruptures, tant en superfície com en l'interior.
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Es proposa l’aplicació d’uns factors d’ajust per a talussos proposats per Bieniawski, i es
presenten en la taula següent:

Cabussament

Rumb paral·lel al talús

Rumb perpendicular al talús

β (º)

β (º) cap a l’exterior

β (º) cap a l'interior

0-15

-5

0

0

15-30

-25

-5

0

30-60

-50

-5

-5

60-90

-60

-25

-25

1. Factors d’ajust per a l’estabilitat de talussos en les trinxeres d’accés als embrocaments
(Rogers i Haycocs, 1989a)

El volum de roca V, que hauria de resistir el sosteniment valdria:
2

⎛w⎞
V = 0 , 25 π ⎜ ⎟ d
⎝ 2 ⎠
on : V és el volum de roca i
w és l’amplada del túnel

d =

100 − RMR
w
100

és l’altura del volum de roca

25
⎛
⎞
⎟ > 14 º
i α = arctg ⎜
⎝ 100 − RMR ⎠

és l’angle crític
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Fig. 24.

Model de càrrega de Rogers i Haycocks (1988)

El RMRb es pot trobar utilitzant la següent expressió:
RMRb= 9ln Qb + 44 = RMR – 9 ln 5 = RMR-15
A partir del valor de l'índex RMRB es pot estimar un tipus d’excavació, el reforçament del
talús i el sosteniment interior del túnel segons les taules següents:

74

Annex 2:. Geologia i Geotècnia

ETSCCPB - UB

1 EXCAVACIÓ
CLASSE

RMRB

PASSE

PARTICIÓ

TÚNEL
PILOT

BERMA
EN LA
CLAU

Normal

Secció
complerta

Opcional

Opcional

0.5-1
(opcional)

+

Curt

Avanç i
destrossa

Si

Si

1

Curt

Avanç i
destrossa

Si

Si

1-1.5

+

Molt curt

Avanç i
destrossa

Si

Si

1.5-2

+

Molt curt

Avanç i
destrossa,
contravolta

Si (?)

(?)

2-3

SUPERIOR LATERAL
0.5-1

II (60-80)

1-2

III (4060)

2

+

(2 )

IV (2040)

2

+

(2.5 )

V (<20)

2-3

+

1.5-

+

(1.5 )
+

+

+

3

+

FORMIGÓ PROJECTAT
(cm)

PARAIGÜES
VISERA
L (w)
EXTERIOR
+

BULONS

+

Opcional

Lleugera/1

Mitja a
+
pesada / 1
Pesada / 1

+

Cut-cover /
+
1-2

+

MALLA

+

ANCORATGES ALTRES

Front

Lateral

Hastial

Front

Hastial

Long.
(w)

Espaiat
(w)

I (80100)

5-10

No

No

NO

NO

-

-

NO

NO

-

II (60-80)

5-10

5

No

SI

NO

0,5-1

1.3-2

SI

NO

-

III (4060)

10-15

5-10

5-10

SI

SI

1

+

1-1.3

SI

NO

-

IV (2040)

15-30

15-30

5-10

SI

SI

1

+

0.6-1

SI

SI

-

V (<20)

20-60

20-60

5-10

SI

SI

1

+

0.6-1

SI

SI

Tombar
el talús

CLASSE

3 SOSTENIMENT
INTERIOR
CLASSE
I (80-100)
II (60-80)
RMRB

RECOBRIMENT (w)

I (80100)

2 TRACTAMENT
DEL TALÚS

RMRB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

FORMIGÓ PROJECTAT
(cm)

BULONS

Clau

Hastial

Front

Long. (w)

Espaiat (w)

5-10 (op.)

No

No

0.5-1

5-10

5

No

Espaiat (m)

No

-

-

0.5-1

1.0-2

SI

Lleuger

1-2

-

+

1-1.3

SI

Mig

0.6-1.3

-

+

0.6-1

SI

Pesat

0.6

Contravolta

+

0.6-1

SI

Pesat

0.6

Contravolta

No

0.5-1

IV (20-40)

15-30

15-30

5

1

5

Tipus

ALTRES

SI

5-10

20-60

ENCAVALLADES

Puntual

10-15

20-60

MALLA

+

III (40-60)

V (<20)

+

1

les unitats son metre (m), centímetre (cm) i amplada del túnel (w)

Taula 38. Recomanacions de sosteniment d'embrocaments (Rogers i Haycock, 1989)
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CLASSIFICACIÓ
RMR

CLASE

TRACTAMENT DEL TALÚS FRONTAL
BULONS

PARAIGÜES
L (m)

b/m

2

S (m)

FORMIGÓ
PROJECTAT 0
1 (cm)

RED/MALLA

100
90

Ia

Opcional

No

No

No

No

Opcioanl

80

Ib

Opcional

3/4

<0.10

Ocasional

No

Si

70

IIa

Lleuger

3/4

0.11

3x3

No

Si

60

IIb

Lleuger o mig

3/4

0.25

2x2

Ocasional

Si

50

IIIa

Mig

4

0.44

1.5x1.5

Ocasional

Si

40

IIIb

Mig

4/5

0.70

1.2x1.2

Ocasional

Si

30

IVa

Mig

5/6

1

1x1

0.10-0.15

No

20

IVb

Pesat

6

1.50

0.80x0.8

0.15-0.20

Malla opcional

10

Va

Pesat

No

No

No

0.20-0.25

Malla simple o
doble

0

Vb

Pesat

No

No

No

0.25-0.30

Malla doble

Taula 39. Recomanacions de sosteniment d'embrocaments (Rogers i Haycock, 1989)

Les unitats per als bulons són: L, longitud em (m); densitat per m2 (b/m2) i s espaiat en
metres.
La unitat per al gruix de formigó projectat e, és el centímetre.
Comentaris sobre les recomanacions d'embrocaments:

Partició de la secció.
L’ús de maquinària convencional d'excavació de túnels requereix alçades lliures no menors
de 5 m. Per tant els túnels de fins a 6 ó 7 m es solen excavar a secció completa. En túnels de
major amplada es pot plantejar l’excavació a secció completa o a mitja secció.
Les recomanacions es refereixen només a la zona d'embrocament. Per a masses rocoses de
bona qualitat, amb RMR>70 sembla recomanable executar l'embrocament a secció completa
si l’excavació es continua a secció complerta. Per a masses rocoses de qualitat mitja (RMR
comprès entre 30 i 70) el sistema habitual és la secció partida en dos: avanç i destrossa. Per
a masses rocoses de qualitat dolenta és més convenient l'embrocament per galeries
múltiples, amb construcció de contravolta robusta per finalitzar la secció. La galera d’avanç
s’excava per davant de la calota, almenys uns metres, i proporciona una seguretat
addicional, fins i tot quan l'embrocament es fa a secció partida i la qualitat del massís rocós
és mitja a baixa (RMR<50).
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Paraigües
El paraigües es recomana quan la qualitat del massís rocós no és molt bona (RMR<80).
Paraigües lleuger: (RMR<60)
Constituït per bulons de φ32 i 6 m de longitud, col·locats dins una perforació de 67cm. L'espai
entre la barra i la perforació s'omple amb beurada de ciment. La longitud màxima és de 9 m i
les barres son úniques, sense solapaments ni perllongaments. La distància entre eixos de
perforació varia entre 0,5 i 1m.
Paraigües mig (30<RMR<70)
Constituït per micropilots de tub metàl·lic de diàmetre exterior igual o inferior a 90 mm i gruix
igual o inferior a 7 mm. Aquests tubs s’introdueixen en perforacions de diàmetre inferior a
150 mm i es reomplen interiorment i exteriorment amb morter, el qual es pot aplicar amb
certa pressió. La distància entre eixos de micropilots oscil·la entre 40 i 70 cm. La longitud
d’aquests paraigües varia entre 9 i 20 m. Per a longituds majors de 9 metres cal unir tubs per
un sistema de rosca mascle-femella (la resistència a flexió disminueix molt en la secció
roscada) o amb maneguets exteriors. Generalment els micropilots s'arriostren en l'exterior
amb una biga armada de directriu corba paral·lela al límit teòric de la secció d'embrocament.
Paraigües pesat (RMR<30)
Pot estar constituït per micropilots de tub metàl·lic de diàmetre exterior superior a 90 mm i
gruix superior a 7 mm, introduïts en perforacions de diàmetre superior a 150 mm,
reomplertes interiorment i exteriorment per beurada que es pot aplicar amb una lleugera
pressió o bé injectar-se amb la tècnica dels tubs-maneguet. La distància entre els eixos dels
micropilots és menor de 50 cm. La longitud dels paraigües pesats és com a mínim de 20 m i
està limitada tècnicament per la capacitat de mantenir el paral·lelisme entre perforacions
properes. La longitud pràctica habitual rarament excedeix de 25 m.
En terrenys sense cohesió el paraigües es pot construir mitjançant columnes de jet-grouting,
utilitzant el mètode pel qual s'injecta a pressió només la beurada. En les columnes és
convenient introduir una armadura. La distància entre eixos de columnes és la necessària per
que resultin tangents o gairebé tangents entre sí. La longitud dels paraigües de jet-grouting
solen variar entre 12 i 20 m encara que s'han construït paraigües de fins a 25 m.

Bulons
És habitual la utilització de bulons d'acer corrugat o d'acer d'alta resistència. El diàmetre
recomanable és de 32mm, (φ32) encara que es poden utilitzar bulons de 25 mm (φ25) quan
la qualitat del massís sigui alta.
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El bulons s'han d'ancorar per adherència amb beurada de ciment i és convenient aplicar en
el cap una lleugera tensió per prevenir la descompressió del talús. La longitud dels bulons
sol ser inferior a 6 m. La longitud convé que no sigui inferior a una desena part de l'altura del
talús, mesurada sobre rasant.
Els bulons s'haurien de perforar i instal·lar per bandes horitzontals, al mateix ritme de
l’excavació del talús, per evitar la descompressió de la massa de roca.
Formigó projectat
El gunitat sistemàtic dels talussos pot dificultar el drenatge natural, aporta poca resistència
davant d'un problema d'inestabilitat del talús, emmascara els símptomes inicials de ruptures
per lliscament i a més a més té un mal aspecte des del punt de vista estètic. És, per tant, una
actuació no desitjable.
L'adherència del formigó projectat a la superfície del talús pot ser escassa en algunes zones
creant bosses desenganxades que s'omplen d'aigua i on apareixen esquerdes de difícil
interpretació.
El paper del formigó projectat cal reservar-lo als casos en els quals és necessari regularitzar
alguns punts del talús, per evitar descalçaments i ruptures superficials en masses rocoses de
qualitat mitja a bona (RMR>40). Llavors cal aplicar-lo puntualment.
Per a massissos rocosos de qualitat dolenta(RMR<40) el formigó projectat pot ser útil per a
prevenir erosió superficial deguda al clima o a l'escolament superficial d'aigua. En aquests
casos cal garantitzar l'adherència a al superfície del talús, mitjançant bulons molt curts.
Xarxa
La col·locació de xarxa metàl·lica en el talús suposa una important protecció davant la
caiguda de pedres i és molt recomanable des del el punt de vista de la seguretat personal, tot
i que no suposa una millora de l'estabilitat del talús.
Malla
Es recomana la col·locació de malla com a armadura de la capa de formigó projectat. La
seva funció és evitar la ruptura a tracció de la gunita i reforçar la resistència a flexió davant
de fenòmens de caiguda de blocs de la massa rocosa. Sol ser suficient una malla de
150x150x6mm que es duplica en massissos de qualitat geotècnica molt dolenta.

7.2.6.

Tractament dels embrocaments frontals.

S’ha dut a terme un dimensionament del tractament dels embrocaments el qual consisteix en
prendre el RMR menor per estar al costat de la seguretat. Per l’embrocament oest RMR
menor és de 44 i en l’embrocament est el RMR és de 36. Per tant el RMRb és de 29 per
l’embrocament oest i 21 per l’embrocament est.
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Considerant les recomanacions de Rogers i Haycock (19899 i les de Romana (2000)
basades en el valor del RMRb , es tracta d’una excavació de classe IV, amb berma en la clau
i la necessitat de col·locació un paraigües de 1,5 a 2 diàmetres de longitud amb visera
exterior pesada. Es projectarà formigó de 10 cm en el front dels embrocaments un 20 % dels
talussos frontals a determinar en l’obra en les zones que s’observin més alterades i
degradades. En adició es col·locaran bulons de 32 mm de diàmetre de 4m de longitud
espaiats 1,5 per 1,5 m. amb una malla de 50 x 70 mm.
Es col·locaran 2 drens en la part inferior de l’embrocament de capa exterior de 10 cm i amb
una longitud de 20 m. En la part frontal es col·locaran drens en una malla de 5 x 5 m de 10m
de longitud.
Pel que fa al sosteniment interior es necessària la projecció de 25 a 30 cm de formigó a la
clau, amb malla i bulons d’un diàmetre de longitud espaiats entre 0,6 i 1m. Amb encavallades
separades cada 1m en el cas del sosteniment més pesant.
Per el dimensionament del paraigües es té en compte el valor del RMR que en el cas dels
embrocaments es troba entre 30 i 70 i per tant, es col·locarà d’un paraigües de micropilots de
15 m de longitud, amb un diàmetre exterior de 100mm i interior 80 mm, el diàmetre de
perforació és de 150 mm, amb un espaiat entre centres de bulons adjacent de 60 cm.
A la visera es col·locarà encavallades TH-29 cada 0,5 m.

7.3.

DISSENY DE BANQUETES

La construcció d’una banqueta en el peu del talús, és un mètode efectiu a l’hora de controlar
els fragments de roca que es puguin despendre. La banqueta permet recol·lectar aquests
fragments, evitant que arribin a la plataforma de la via.
per tal d’establir l’amplada d’aquesta banqueta, tenim bàsicament, el Mètode Ritchie.
a) Mètode Ritchie: Aquest mètode es basa en un diagrama creat per Ritchie (1963) a partir
d’assaigs de camp, que mostra la relació entre l’amplada i la profunditat de la banqueta, així
com l’alçada i l’angle de talús i el seu efecte en la trajectòria més probable seguida per les
roques en la seva caiguda.
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H

A
D

Figura 4.1. Paràmetres geomètrics de disseny de la banqueta, segons Ritchie (1963).
Pendent
(H:V)
>1:4
80º-90º
1:04
1:03
15º
1:02
65º

3:04
55º
1:01
45º

Alçada
H(m)
5-10
10-20
>20
5-10
10-20
20-30
>30
5-10
10-20
20-30
>30
5-10
10-20
>20
5-10
10-20
>20

Amplada
A(m)
3,6
4,5
6
3,6
4,5
6
7,5
3,6
4,5
6
7,5
3,6
4,5
4,5
3,6
4,5
4,5

Profunditat
D(m)
0,9
1,2
1,2
0,9
1,2
1,80*
1,80*
1,2
1,80*
1,80*
2,40*
0,9
1,2
1,80*
0,9
1,50*
1,80*

2. Dimensions recomanades per a les banquetes (Ritchie, 1963).

*

Es recomana col·locar la pantalla a la vora de la vorera i amb ella es pot reduir la profunditat

de la banqueta a 1,20 metres.
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Diagrama de disseny de l’amplada i profunditat de la banqueta en funció de l’alçada i el
pendent del talús (Ritchie, 1963).
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Fig. 26.

Secció típica de bancada segons Ritchie, sense escala.

Aquest mètode considera un espaiat de banquetes per a talussos sense protecció, és a dir,
amb la caiguda lliure de blocs a la carretera. En el cas d’aquest projecte tots els talussos
tenen tractaments, tant amb malla o mur i per tant el disseny de banquetes emprat en aquest
projecte ha estat de banquetes d’1m d’ampla i 0,15 m de profunditat ja que el volum de
material acumulat al peu del talús no serà elevat.

7.4.
7.4.1.

EXCAVABILITAT
Introducció

L’excavabilitat del terreny és la capacitat per ser arrancat per diferents mitjans. A efectes
d’excavabilitat, es defineix aquests tres tipus:
•

Excavació en roca. Comprendrà la corresponent a totes les masses de roca, dipòsits
estratificats i la de tots aquells materials que presenten característiques de roca
massissa, cimentats tan sòlidament, que únicament poden ser excavats utilitzant
explosius.

•

Excavació en terreny de trànsit. Comprendrà la corresponent a totes els materials
formats per roques descompostes, terres molt compactes i totes aquelles que per la
seva excavació no sigui necessari la utilització d’explosius i sigui precís l’ús
d’escarificadors profunds pesats.

•

Excavació en terra. Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en
els apartats anteriors.
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Excavabilitat del terreny

En el següent apartat es realitza l’estudi de l’excavabilitat i/o ripablilitat de tot els materials de
desmunt, rases, túnels...
La classificació de la possible excavabilitat del terreny s’ha basat en les següents eines:
o

L’observació del comportament del material, “in situ”, durant la realització dels
treballs de moviments de terres

o

La realització de sondejos i assaigs a laboratori posteriors, i

o

El reconeixement geofísic per sísmica de refracció realitzat inclòs en l’apèndix
de prospecció sísmica.

Mitjançant les dades i resultats obtinguts a camp i al laboratori s’han aplicat el mètode de
Weaver. El mètode de Weaver classifica el massís rocós en cinc tipologies que condicionen
el grau de ripabilitat en funció de set factors: velocitat sísmica, duresa, alteració, espaiat de
juntes, continuïtat d’aquestes, reompliment de juntes, i orientació de direcció i cabussament.
En la següent taula queden resumits els set factors i la valoració del grau de ripabilitat
emprats en el mètode de Weaver.

CLASSE DE
ROCA

I

II

III

IV

V

DESCRIPCIÓ

Roca molt
bona

Roca bona

Roca mitja

Roca dolenta

Roca molt dolenta

VELOCITAT
SÍSMICA (m/s)

> 2150

2150 - 1850

1850 - 1500

1500 - 1200

1200 - 450

Valoració

26

24

20

12

5

DURESA

Roca extr.
Dura

Roca molt dura

Roca dura

Roca tova

Roca molt tova

Valoració

10

5

2

1

0

ALTERACIÓ

Sana

Lleugerament
alterada

Alterada

Molt alterada

Completament
alterada

Valoració

9

7

5

3

1

ESPAÏAT DE
JUNTES (mm)

>3000

3000 - 1000

1000 - 300

300 - 50

< 50

Valoració

30

25

20

10

5

CONTINUÏTAT
DE JUNTES

Discontinues

Poc continues

Continues sense
reompliment

Continues amb algun
reompliment

Continua amb
reompliment

Valoració

5

5

3

0

0
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REOMPLIMENT
JUNTES

Tancades

Algú separades

Valoració

5

5

ORIENTACIÓ DE
DIRECCIÓ I
CABUSSAMENT

Molt
desfavorable

Valoració

Separació

< 1mm

Reompliment < 5mm

Reompliment > 5mm

4

3

1

Desfavorable

Poc desfavorable

Favorable

Molt favorable

15

13

10

5

3

VALORACIÓ
TOTAL

100 - 90

90 - 70*

70 - 50

50 - 25

< 25

VALORACIÓ
RIPABILITAT

Voladura

Voladura

Molt difícil de ripar

Difícil de ripar

Fàcilment ripable

* La puntuació per sobre de 75 es considera com no ripable sense prevoladura

Per mantenir la classificació de materials utilitzada en la descripció geològica s’ha diferenciat
entre els materials quaternaris i els paleozoics i s’ha indicat la ripabilitat dels materials
configurants d’aquestes unitats. Segons els resultats obtinguts s’han diferenciat els materials
entre: els que són excavables amb maquinaria, i en que és necessari, també, la intervenció
d’explosius.

•

Quaternari col·luvial(Qc)

Després de la boca est del túnel, és a dir, a prop del desmunt 2 s’han realitzat cinc perfils
sísmics part del qual està format per materials quaternaris a la superfície amb velocitats
sísmiques menors de entre 230 i 650 m/s amb un gruix de fins a 8m associats a sòls amb
presència de blocs i fins a 15m de profunditat s’obtenen velocitats menors de 1000 m/s el
que classifica el terreny com a materials intermedis, una mica més consolidats amb
presència de blocs atribuïts a dipòsits quaternaris en general.
A partir d’aquests resultats es pot afirmar que el Quaternari col·luvial es poden considerar
com un terreny d’excavació en trànsit, on no serà necessària la utilització d’explosius.

•

Pissarres i quarsarenites (PQ)

Aquesta unitat està formada, essencialment, per Pissarres, fil·lites i quarsareinites. Segons
els estudis sísmics realitzats entre el PK 3+540 i 3+620 indiquen que a partir dels 20 metres
de profunditat les velocitats sísmiques assolides són majors de 1800 m/s el que classificaria
el massís rocós com a roca de classe II-III de qualitat mitja-bona. A partir de la classificació
Weaver s’obté una puntuació de 77 el que classifica la roca com a bona amb la necessitat
d’utilitzar tècniques de voladura que requereixen la combinació d’explosius i maquinaria. En
els casos en que la roca estigui molt alterada l’excavació en aquests materials es podrà
realitzar mitjançant la utilització de maquinaria en alguns punts molt locals.

84

Annex 2:. Geologia i Geotècnia

ETSCCPB - UB

7.4.3.

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

Tramificació del traçat segons els criteris d’excavabilitat

Des de l’inici de la traça fins al PK 3+080 predominen els materials col·luvials caracteritzats
per la unitat Qc. Aquests materials són fàcils de ripar i per tant es poden excavar utilitzant
mitjans mecànics.
A partir del 3+080 predominen les fil·lites amb intercalacions de quarsoarenites fins el Pk
3+520, és a dir es caracteritzaria per la unitat geotècnica PQ. Aquests materials requereixen
l’ús de voladura per a la seva excavació.

7.4.4.

Percentatge de roca estimat i mètodes d’excavació

De l’anàlisi de la informació disponible i considerant la ripabilitat dels materials, es pot
estimar un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 60% i
un 85% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista.
Amb el mateix concepte, per a l’excavació de rases i pous s’estima un percentatge de
voladura no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 60% a un 90% en funció de la
potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista.
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8. APROFITAMENT DELS MATERIALS
8.1.

INTRODUCCIÓ

En aquest apartat s’estudia quin aprofitament poden tenir els materials que s’excavin durant
l’obra per la realització dels treballs. Per caracteritzar els materials s’ha utilitzat una mostra
alterada extreta en el primer metre dels sondeigs S-6 de la campanya actual.
Tot seguit es fa una breu descripció dels materials trobats::
Sondeig 6
De 0.5 a 1.40 m (MA-1): Graves heteromètriques amb matriu sorrenco-llimosa de color ocregrisós. Les graves són de fil·lites i pissarres anguloses. És un material sense cohesió, d’edat
quaternari, peu de mont.

8.1.1.

Aprofitament dels materials excavats

En aquest apartat s’estudiaran les característiques dels materials del fons de l’excavació dels
desmunts o la base de recolzament dels terraplens (esplanació) i l’opció de reutilitzar el
material resultant de les excavacions per la formació de terraplens, pedraplens i tot ú.

Esplanació
La formació de l’esplanació consisteix en el conjunt d’operacions per excavar i anivellar les
zones on ha d’assentar-se la carretera, incloent la plataforma, talussos i cunetes, així com les
zones de préstec, previstes o autoritzades, i el conseqüent transport dels productes remoguts
al dipòsit o lloc d’utilització.
Es consideren tres tipus d’excavació: en roca, en terreny i en terra. En el cas que el material
del fons d’excavació no es consideri com a roca, els materials en sòl es podran classificar
com a sòls seleccionat, tolerable, marginal i inadequat. Aquesta classificació es realitza
segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG3). A continuació es mostren els criteris que es segueixen per realitzar la classificació dels
materials:

Sòl seleccionat: Són aquells sòls que compleixen les següents condicions:
- Contingut en matèria orgànica inferior al zero amb dos per cent (MO<0.2%)
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- Contingut en sals solubles en aigua, incloent el guix, inferior al zero amb dos per cent
(SS<0.2%)
- Tamany màxim no superior als cent mil·límetres (Dmax ≤ 100 mm)
- Garbellat pel tamís 0.4 UNE inferior o igual al quinze per cent (UNE 0.40 ≤ 15%) o que en
cas contrari compleixi totes i cada una de les condicions següents:
Garbellat pel tamís 2 UNE inferior al vuitanta per cent (UNE 2<80%)
Garbellat pel tamís 0.40 UNE inferior al setanta-cinc per cent (UNE 0.40<75%)
Garbellat pel tamís 0.08 UNE inferior a vint-i-cinc per cent (UNE 0.08<25%)
Límit líquid inferior a trenta (Ll<30)
Índex de plasticitat menor a deu (IP<10)

Sòl adequat: Són aquells sòls que no havent-se pogut classificar com a sòls seleccionats,
compleixen les següents condicions:
- Contingut en matèria orgànica inferior a l’ú per cent (MO<1%)
- Contingut en sals solubles, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS<0.2%)
- Tamany màxim no superior a cent mil·l-imetres (Dmàx ≤ 100 mm)
- Garbellat pel tamís 2 UNE inferior al vuitanta per cent (UNE 2<80%)
- Garbellat pel tamís 0.080 UNE inferior al trenta-cinc per cent (UNE 0.08<35%)
- Límit líquid inferior a quaranta (LL<40)
- Si el límit líquid és superior a trenta (LL>30) l’índex de plasticitat serà superior a quatre
(IP>4)

Sòl tolerable: Es consideraran sòls tolerables els que no havent-se pogut classificar com a
sòls seleccionats ni adequats, compleixin les següents condicions:
- Contingut en matèria orgànica inferior al dos per cent (MO<2%)
- Contingut en guix inferior al cinc per cent (Guix<5%)
- Contingut en altres sals solubles diferents a les del guix inferior a l’ú per cent (SS<1%)
- Límit líquid inferior a seixanta-cinc (LL<65%)
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- Si el límit líquid és superior a quaranta (LL>40), l’índex de plasticitat serà més gran del
seixanta-tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid (IP>0.73(Ll-20))
- Assentament en l’assaig de col·lapse inferior a l’ú per cent (1%)
- Inflament en l’assaig d’expansió inferior al tres per cent (3%)

Sòl marginal: Es consideraran com a sòls marginals els que no havent-se pogut classificar
com a sòls seleccionats ni adequats ni tolerables, degut a l’incompliment d’alguna de les
condicions inadequades per a aquests, compleixin les condicions següents:
- Contingut en matèria orgànica inferior al cinc per cent (MO<5%)
- Inflament en l’assaig d’expansió inferior al cinc per cent (5%)
- Si el límit líquid és superior a noranta (LL>90), l’índex de plasticitat serà inferior al seixantatres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid (IP<0.73(LL-20)).

Sòl inadequat: Es consideren sòls inadequats:
- Els que no es poden incloure en les categories anteriors.
- Les torbes i altres sòls que continguin materials peribles o orgànics.
- Els que puguin resultar malsanes per a les activitats que si desenvolupin.
A continuació es mostra una taula on s’especifica la classificació del sòl, a partir dels
materials analitzats al laboratori:

SONDEIG

S-6

LÍMITS
D’ATTERBERG

TIPUS
PROF.
DE
MITJA
MOSTRA

DESCRIPCIÓ
DELS
MATERIALS

MA-1

Graves
heteromètriques
de
pissarra
i
fil·lita de diàmetre màxim 6 cm, amb
matriu sorrencollimosa

0.95

LL

GRANULOMETRIA
TAMISAT (UNE)

LP

IP

2

0.4

0.08

-

NP

57

38

30.2

Taula 40. Característiques dels sòls.
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TIPUS
PROF.
DE
MITJA
MOSTRA

MATÈRIA
ORGÀNICA

SALS
GUIX
SOLUBLES

INFLAMENT
LLIURE

COL·LAPSE

MA-1

0.36

0.05

0.00

0.70

0.95

0.01

CLASS.
PG-3
Adequat

Taula 41. Classificació dels sòls.

El sòl assajat correspon al nivell geotècnic descrit com a Qc. Els resultats obtinguts en les
mostres ha estat, una com a seleccionat i l’altra com a adequat. En aquest cas el paràmetre
restrictiu és la matèria orgànica. Per tant, el nivell Qc es classifica segons el PG-3 com a
adequat. S’ha escollit la classificació més desfavorable dels dos resultats obtinguts.
Formació d’esplanada
S’estableixen tres categories d’esplanada, denominades respectivament E1, E2 i E3.
Aquestes categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de
càrrega (Ev2) obtingut d’acord a l’assaig de càrrega amb placa NLT-357 on els valors es
recullen en la següent taula:

CATEGORIA D’ESPLANADA

E1

E2

E3

Ev2 (MPa)

>60

>120

>300

Taula 42. Categories d’esplanada

La formació de les esplanades de les diferents categories es recullen en la taula següent,
depenent del tipus de sòl de l’esplanació o de l’obra de terra subjacent, i de les
característiques i gruixos dels materials disponibles. Per la correcta aplicació d’aquests
criteris s’haurà de tenir en compte els següents punts:
a)Tots els gruixos que s’indiquen són els mínims específics per a qualsevol punt de la secció
transversal de l’esplanada.
b)Els materials utilitzats han de complir les prescripcions contingudes en l’apartat de
classificació dels sòls, a més de les complementàries recollides en la taula de prescripcions
complementàries per a la classificació dels sòls per a l’esplanació, que es mostra a
continuació.
c)Es consideren els següents tipus:inadequats i marginals (IN), tolerables (0), adequats (1),
seleccionats (2), seleccionats amb CBR ≥ 20 en les condicions de posada a l’obra (3) i a la
roca (R).
d)Per poder assignar als sòls de l’esplanació o de l’obra de terra subjacent, una determinada
classificació s’haurà de tenir un gruix mínim d’un metre (1 m) del material indicat a la següent
taula. En cas contrari s’assignarà la classificació de la taula inferior.
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e)Els gruixos prescrits a la taula no podran ser reduïts mitjançant un ús eventual de materials
de qualitat superior a la especificada en cada una de les seccions.

Fig. 27.

Formació de l’esplanada

La utilització dels sòls per esplanades està condicionat a les prescripcions complementàries
que s’indiquen a continuació:

SÍMBOL

DEFINICIÓ DEL MATERIAL

PRESCRIPCIONS
COMPLEMENTÀRIES

IN

SÒL INADEQUAT O MARGINAL

La seva utilització només serà possible si
s’estabilitza amb calç o amb ciment
CBR > 3

0

SÒL TOLERABLE

Contingut en matèria orgànica < 1%
Contingut en sals solubles (SO3 ) < 1 %
Inflament lliure < 1%

1

SÒL ADEQUAT

CBR > 5

2

SÒL SELECCIONAT

CBR > 10

3

SÒL SELECCIONAT

CBR > 20

Taula 43. Taula de prescripcions complementaries
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El tipus d’esplanada que es defineix per la realització del túnel és l’esplanada del tipus E3, i
per tant s’haurà de complir les següents especificacions:

ESPLANADA

ADEQUAT
Opció 1: 30 cm de sòl estabilitzat S-EST3

E3

Opció 2: Roca per HM-20 per reomplir buits

Taula 44. Taula dels materials de l’esplanació segons el tipus d’esplanada E3 per a sòls de tipus
adequat i roca.

Pedraplens i tot ú
Aquestes unitats consisteixen en l’extensió i compactació, per tongades, de materials amb
les característiques adequades. En la “Orden FOM/1382/2002 del 16 de mayo del Ministerio
de Fomento” es defineixen aquestes característiques per ser utilitzat com a pedraplè i tot ú,
amb la finalitat de crear una plataforma sobre la que s’assenta l’esplanada i ferm d’una
carretera, i queden resumides en els quadres següents:

QUALITAT DE LA ROCA

FISURACIÓ

NLT-255

PÈRDUA DE PES

GRANULOMETRIA

NO
< 2%

Tamís 20 UNE
Tamís 0.08 UNE
Diàmetre màxim
Tamís 220 mm
Tamís 55 mm
Tamís 14 mm

FORMA DE LES PARTÍCULES

< 30 %
< 10 %
< 900 mm i > 100 mm
50-100
25-50
12.5-25
< 30 % ha de complir:
(L+G)/2>=3E

Taula 45. Taula amb els criteris de classificació dels materials com a pedraplens.
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GRANULOMETRIA

Tamís 0.08 UNE

< 35%

Tamís 20 UNE

< 70% ó > 30%

Tamís 20 UNE

< 30%

Tamís 0.08 UNE

> 10%

UNE 103101
Amb
diàmetre
màxim
inferior a
100 mm

Roques estables:
composició
mineralògica estable
químicament
Roques evolutives:
ígnies alterades i
sedimentàries i
metamòrfiques poc
compactades o
argiloses

Tamís 20
UNE

< 30%

Tamís
0.08 UNE

< 10%

Tamís
220 UNE

50-100

Tamís 55
mm

25-50

Tamís 14
mm

125.5-25

Assaig de
desmoronament NLT
255
Assaig de
desmoronament NLT
255

Roques amb minerals
solubles

Roques amb minerals
combustibles: Estèrils
del carbó

Pèrdua de pes < 2%
fisuració
Pèrdua de pes > 2%

UNE 20

Sòl marginal o
inadequat: roca
marginal

UNE 83.120

Contenen pirites o
altres sulfurs
oxidables: roca
marginal

Sals solubles

> 1%: roca marginal

Contingut en guix

5-20%: nucli

Contingut en guix

> 20%:roca marginal

Matèria orgànica

> 2%: roques
marginals

QUALITAT DEL MATERIAL
Roques amb sulfurs
oxidables

No fisuració

Taula 46. Criteris de classificació dels materials com a tot ú.

Al túnel, gran part de l’excavació es farà en roca, i per tant es podrà aprofitar per a pedraplè
i/o tot-ú..
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AGRESIVITAT DEL SÒL AL FORMIGÓ

S’han realitzat 1 assaigs de grau d’acidesa Baumann Gully i del contingut de ió de sulfats per
a determinar el grau d’agressivitat al formigó. L’assaig s’ha dut a terme en els sondeigs S-6
en mostres que pertanyen a la unitat geotècnica Qc. Els valors obtinguts del grau d’acidesa
Baumann Gully de 15 el qual indica un valor menor de 20 i per tant, segons la norma EHE es
considera que l’atac és insignificant. El contingut en sulfat soluble arriba a valors de 156
mg/kg, els qual és despreciable i per tant no hi ha perill d’atac al formigó.
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9. CONCLUSIONS

Aquest estudi ha consistit en el reconeixement geològic-geotècnic dels materials aflorants al
llarg de la Carretera C-28, en el tram comprès al túnel de Sorpe.
Per la realització de l’actual campanya geotècnica s’han dut a terme un total de 6 sondeigs
geotècnics a rotació amb extracció de testimoni continu i s’ha executat un estudi sísmic de la
zona de desmunt propera a l’embrocament E del túnel.
La zona d’estudi es troba en la zona axial del Pirineu occidental, que constitueix l’eix
paleozoic de la cadena pirinenca i que està vorejada al sud per materials mesozoics i
terciaris, que constitueixen el Prepirineu. Els materials trobats en la zona d’estudi són:
Recobrint els materials del substrat paleozoic s’emplacen dipòsits quaternaris d’origen fluvial,
glacial i de dinàmica de vessant, sota condicions periglacials. Es caracteritzen per estar
formats per blocs rocosos i graves subarrodonides de mides centimètriques a decimètriques,
englobats en una matriu sorrenca, amb fàbrica matriu o clast suportada segons el sector, i
destaca l’heterogeneïtat litològica (fil·lites, pissarres, gresos, granits) dels blocs i graves.
S’han identificat dos unitats geotècniques:
La unitat (Qc): Dipòsits quaternaris col·luvial
Els dipòsits col·luvials corresponen a sediments formats per l’erosió del substrat rocós,
dipositats principalment acumulats al peu del desmunt per cursos d’aigua amb règim més o
menys constant. Litològicament solen ser graves heteromètriques en una matriu heterogènia
formada per sorres i llims. Aquesta unitat inclou tant els dipòsits col·luvials d’origen de
col·luvions com de tarteres.
La unitat (PQ): Formació Piles-Estats
Es tracta de fil·lites i quarsarenites de color marró-gris. Formen una sèrie rítmica en la que
s’alternen els nivells de fil·lites i de quarsarenites. Els gresos majoritàriament són grauvaques
amb aspecte quarsític, que han patit un metamorfisme regional de baix grau i passa a
quarsareinita. Presenta vetes de quars.
En la zona d’estudi s’han identificat 2 desmunts:
Desmunt 1 : És el talús previ a l’embrocament oest s’excavarà amb una pendent de 1H:3V i
es reforçarà amb un bulonat amb barres de longitud 4 m. i Φ32, posant-se cada 2x2 m.,
formant un angle de 20º amb la horitzontal i una malla de triple torsió de 50x70 de pas de
malla i 2 mm de diàmetres.
Desmunt 2 :Aquest desmunt es troba situat a l’embrocament est del túnel. En aquest talús
s’aplicaran dos tipus de proteccions: Entre els Pk 3+510 i 3+535 el talús està format per
materials rocós de la unitat PQ i té una alçada màxima de 8m. Es dissenyarà un pendent
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1H:3V reforçat amb bulons de longitud 4 metres, Φ32 i una inclinació respecte la horitzontal
de 20º. Es disposaran formant una quadrícula de 1x1 m.
Pel que fa al tractament dels embrocaments frontals, s’han considerant les recomanacions
de Rogers i Haycock (1989) i les de Romana (2000) basades en el valor del RMRb , es tracta
d’una excavació de classe IV, amb berma en la clau i la necessitat de col·locació un
paraigües de 1,5 a 2 diàmetres de longitud amb visera exterior pesada. Es projectarà formigó
de 10 cm en el front dels embrocaments un 20 % dels talussos frontals a determinar en l’obra
en les zones que s’observin més alterades i degradades. En adició es col·locaran bulons de
32 mm de diàmetre de 4m de longitud espaiats 1,5 per 1,5 m. amb una malla de 50 x 70 mm.
Es col·locaran 2 drens en la part inferior de l’embrocament de capa exterior de 10 cm i amb
una longitud de 20 m. En la part frontal es col·locaran drens en una malla de 5 x 5 m de 10m
de longitud.
Pel que fa al sosteniment interior es projectaran de 25 a 30 cm de formigó a la clau, amb
malla i bulons d’un diàmetre de longitud espaiats entre 0,6 i 1m, amb encavallades
separades cada 1m en el cas del sosteniment més pesant.
Per el dimensionament del paraigües es té en compte el valor del RMR que en el cas dels
embrocaments es troba entre 30 i 50 i per tant, és necessària la col·locació d’un paraigües de
micropilots de 15 m de longitud, amb un diàmetre exterior de 100mm i interior 80 mm, el
diàmetre de perforació és de 150 mm, amb un espaiat entre centres de bulons adjacent de
60 cm.
A la visera es col·locarà encavallades TH-29 cada 0,5 m.
De l’anàlisi de la informació disponible i considerant la ripabilitat dels materials, es pot
estimar un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 70% i
un 85% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista.
Amb el mateix concepte, per a l’excavació de rases i pous s’estima un percentatge de
voladura no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 70% a un 90% en funció de la
potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista.
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Sondeigs a rotació amb bateria continua
28/04/08

Empresa:

G3 DT

Data de fi:

28/04/08

Sondista:

Ricardo Salas Checa

Coordenades UTM:
A determinar
X:
A determinar
Y:
A determinar
Z:
Assaigs de laboratori

Graves heteromètriques amb matriu sorrencollimosa de color ocre-grisós.
Les graves són de fil·lites i pissarres anguloses
amb diàmetres variables de fins a 10 cm.

1.0

Material d'edat Quaternari, col·luvial formant
peus de mont.
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B-86 W

2.0

3.0

1.0

5.0

28/IV/07

4.0

Les separacions entre les fractures es detecten
en intervals heterogenis, entre 1.5 cm. i 30 cm.
0.5

6.0

1.1

Fractures força planes i rugoses pel clivellament
de la roca metamòrfica.
Roca densa amb trams esquistosos i presència
de minerals del grup dels sulfurs.

0.5
0.6

Aigua

Sense Revestir

T-86W/D

7.0

8.0

Fil·lita de color gris amb nombroses vetes de
quars. Elevat grau de fracturació amb una
direcció de 45º aproximadament.

Tram bretxificat, molt alterat, es recupera
disgregat.

1.2

9.0

10.0

Observacions:

(R-número) Considera els centímetres incats abans del rebuig.

Tècnic:

Jordi Augé Castany
Geòleg nº Col.6056

Tamís 0.08 mm

Granulometria
(%retingut)
Tamís 5 mm

[SO3

-2
] (mg/kg)

Agressivitat

Acidesa (ml/kg)

s1 (MPa)

c (Kg/cm2)

st (MPa)

Tall
directe

f (º)

Tracció

Compres.
triaxial

e rotura (%)

Compres.
simple
sc (Kg/Cm2)

I.P.

W.P.

Límits
d'Atterberg

W.L.

Densitat (g/cm3)

Humitat

Sana

Classificació S.U.C.S.

Fracturada

6.60
a
6.90

Ep (MPa)

5.75
a
6.00

Pln (MPa)

14
2
8
11

Pressiòmetre

Pfn (MPa)

3.0
a
3.6

II III IV V

0.0

Permeabilitat, K (m/s)

Prof. d'extracció (m)

1.0
a
3.0

Registre

Tipus de mostra

Columna litològica

Descripció dels materials

MA-1 (Mostra
voluminosa)

8 16

Data inici:

SPT-1

4

RL-46

TP-1

2

Màquina:

TP-2

20 40 60 80

EUROGEOTÈCNIA

Mostres i assaigs in situ

Nivell freàtic

N30 Fractures cada 30 cm

R.Q.D.

Longitut de maniobra (m)

Testimoni recuperat (%)

Fluid de perforació

Ø de revestimient (mm)

Ø de bateria (mm)

Data de perforació

Profunditat (m)

SORPE (Alt Àneu)

Client:

s3 (MPa)

Millora General. Port de la Bonaigua, (C-28)

Municipi:

20 40 60 80

PK-58+XXX

S-4

Grau d'alteració

Sondeig nº:
Obra:

Sondeigs a rotació amb bateria continua
29/04/08

Empresa:

G3 DT

Data de fi:

30/04/08

Sondista:

Ricardo Salas Checa

Coordenades UTM:
A determinar
X:
A determinar
Y:
A determinar
Z:
Assaigs de laboratori

Graves heteromètriques amb matriu sorrencollimosa de color ocre-grisós.
Les graves són de fil·lites i pissarres anguloses
amb diàmetres variables de fins a 20 cm
algun bolo puntual.

1.0

Material d'edat Quaternari, col·luvial formant
peus de mont.
98

B-86 W

29/IV/07

2.0

0.5

Les separacions entre les fractures es detecten
en intervals heterogenis, entre 1.5 cm. i 30 cm.

0.2 0.2 0.25

Aigua

Fil·lita de color gris amb nombroses vetes de
quars. Elevat grau de fracturació amb una
direcció de 45º aproximadament.

0.45

30/IV/07

5.0

Sense Revestir

T-86/D

4.0

0.75

3.0

Q u a r s i t a n e g r a , c r i s t a l · l i n a . Ro c a
extremadament dura, amb vetes de quars
blanc incloses.
Cristalls d'ordre mil·limètric amb fractures
ondulades rugoses.

7.0

8.0

9.0

10.0

Observacions:

(R-número) Considera els centímetres incats abans del rebuig.

Tècnic:

Jordi Augé Castany
Geòleg nº Col.6056

Tamís 0.08 mm

Granulometria
(%retingut)
Tamís 5 mm

[SO3

-2
] (mg/kg)

Agressivitat

Acidesa (ml/kg)

s1 (MPa)

c (Kg/cm2)

st (MPa)

Tall
directe

f (º)

Tracció

Compres.
triaxial

e rotura (%)

Compres.
simple
sc (Kg/Cm2)

I.P.

W.P.

Límits
d'Atterberg

W.L.

Densitat (g/cm3)

Humitat

Classificació S.U.C.S.

Sana

Ep (MPa)

Fracturada

6.05
a
6.25

Pln (MPa)

5.4
a
5.6

Pressiòmetre

Pfn (MPa)

13
8
4
10

Permeabilitat, K (m/s)

Registre

3.0
a
3.6

II III IV V

0.0

6.0

Prof. d'extracció (m)

Columna litològica

Descripció dels materials

Tipus de mostra

8 16

Data inici:

SPT-1

4

RL-46

TP-1

2

Màquina:

TP-2

20 40 60 80

EUROGEOTÈCNIA

Mostres i assaigs in situ

Nivell freàtic

N30 Fractures cada 30 cm

R.Q.D.

Longitut de maniobra (m)

Testimoni recuperat (%)

Fluid de perforació

Ø de revestimient (mm)

Ø de bateria (mm)

Data de perforació

Profunditat (m)

SORPE (Alt Àneu)

Client:

s3 (MPa)

Millora General. Port de la Bonaigua, (C-28)

Municipi:

20 40 60 80

PK-59+XXX

S-5

Grau d'alteració

Sondeig nº:
Obra:

Sondeigs a rotació amb bateria continua
Empresa:

G3 DT

Data de fi:

30/04/08

Sondista:

Ricardo Salas Checa

Coordenades UTM:
A determinar
X:
A determinar
Y:
A determinar
Z:
Assaigs de laboratori

1.0

Les graves són de fil·lites i pissarres anguloses.
És un material sense cohesió, d'edat Quaternari,
peu de mont.

98

B-86 W

Graves heteromètriques amb matriu sorrencollimosa de color ocre-grisós.

1.0

2.0

Fil·lita de color gris amb nombroses vetes de
quars. Elevat grau de fracturació amb una
direcció de 45º aproximadament.
Les separacions entre les fractures es detecten
en intervals heterogenis, entre 3 cm. i 46 cm.

0.5

Aigua

0.8

Roca molt densa.

0.8

6.0

7.0

1.75
0.85

30/IV/07

8.0

9.0

En tot el sondeig s'observen traces de minerals
del grup dels sulfurs.

1.4

5.0

Sense Revestir

T-86W/D

29/IV/07

4.0

1.1

3.0

10.0

Observacions:

(R-número) Considera els centímetres incats abans del rebuig.

Tècnic:

Jordi Augé Castany
Geòleg nº Col.6056

Tamís 0.08 mm

Granulometria
(%retingut)
Tamís 5 mm

[SO3

-2
] (mg/kg)

Agressivitat

Acidesa (ml/kg)

s1 (MPa)

c (Kg/cm2)

st (MPa)

Tall
directe

f (º)

Tracció

Compres.
triaxial

e rotura (%)

Compres.
simple
sc (Kg/Cm2)

I.P.

W.P.

Límits
d'Atterberg

W.L.

Densitat (g/cm3)

Humitat

Classificació S.U.C.S.

Ep (MPa)

Fracturada

Pln (MPa)

Sana

7.80
a
8.10

Pressiòmetre

Pfn (MPa)

7.20
a
7.40

II III IV V

0.0

Permeabilitat, K (m/s)

0.5
a
1.4

Registre

Prof. d'extracció (m)

Columna litològica

Descripció dels materials

Tipus de mostra

8 16

29/04/08

MA-1 (Mostra
voluminosa)

4

Data inici:

TP-1

2

RL-46

TP-2

20 40 60 80

Màquina:

Mostres i assaigs in situ

Nivell freàtic

N30 Fractures cada 30 cm

R.Q.D.

Longitut de maniobra (m)

Testimoni recuperat (%)

Fluid de perforació

Ø de revestimient (mm)

Ø de bateria (mm)

Data de perforació

Profunditat (m)

SORPE (Alt Àneu)

EUROGEOTÈCNIA

s3 (MPa)

Millora General. Port de la Bonaigua, (C-28)

Municipi:

20 40 60 80

Client:

PK-59+XXX

S-6

Grau d'alteració

Sondeig nº:
Obra:

Sondeigs a rotació amb bateria continua
G3 DT

Data de fi:

30/04/08

Sondista:

Ricardo Salas Checa

Coordenades UTM:
A determinar
X:
A determinar
Y:
A determinar
Z:
Assaigs de laboratori

98

Material col·luvial format per graves anguloses
heteromètriques de pissarra amb matriu
sorrenco-llimosa.

0.7
2.0

Fil·lita de color gris amb vetes de quars.
Dominen les fractures a 35-45º amb indicis
d'oxidació superficialment.

0.6

1.0

La roca es presenta foliada i clivellada
perpendicularment a la fracturació.

1.3

Les diaclasses són planes a ondulades amb
tacte sedós.

En tot el sondeig s'observen traces de minerals
del grup dels sulfurs.

0.5

1.2

Aigua

Roca molt densa.

1.0

T-86W/D

5.0

30/IV/07

4.0

Sense Revestir

3.0

Roca dura, molt densa amb certa concentració
de minerals del grup dels sulfurs.

0.9

6.0

0.5

7.0

1.3

8.0

1.0

9.0

Tram molt fracturat.

10.0

Observacions:

(R-número) Considera els centímetres incats abans del rebuig.

Tècnic:

Jordi Augé Castany
Geòleg nº Col.6056

Tamís 0.08 mm

Granulometria
(%retingut)
Tamís 5 mm

[SO3

-2
] (mg/kg)

Agressivitat

Acidesa (ml/kg)

s1 (MPa)

c (Kg/cm2)

st (MPa)

Tall
directe

f (º)

Tracció

Compres.
triaxial

e rotura (%)

Compres.
simple
sc (Kg/Cm2)

I.P.

W.P.

Límits
d'Atterberg

W.L.

Densitat (g/cm3)

Humitat

Classificació S.U.C.S.

Ep (MPa)

Pln (MPa)

Pressiòmetre

Pfn (MPa)

Fracturat

8.00
a
8.20

Permeabilitat, K (m/s)

Registre

2.65
a
2.95

Sana

Columna litològica

Descripció dels materials

II III IV V

0.0

B-86 W

Empresa:

Prof. d'extracció (m)

8 16

30/04/08

Tipus de mostra

4

Data inici:

TP-1

2

RL-46

TP-2

20 40 60 80

Màquina:

Mostres i assaigs in situ

Nivell freàtic

N30 Fractures cada 30 cm

R.Q.D.

Longitut de maniobra (m)

Testimoni recuperat (%)

Fluid de perforació

Ø de revestimient (mm)

Ø de bateria (mm)

Data de perforació

Profunditat (m)

SORPE (Alt Àneu)

EUROGEOTÈCNIA

s3 (MPa)

Millora General. Port de la Bonaigua, (C-28)

Municipi:

20 40 60 80

Client:

PK-59+XXX

S-6

Grau d'alteració

Sondeig nº:
Obra:

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 01/08/08

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59

1365.11

Z:

LONGITUD:

50.00m

PÀGINA

1 de 5

0

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

TREBALL DE CAMP
REVESTIMENT

SONDEIG Nº: SH-1

UTM Y: 342116
Data final: 13/08/08

CODI: 108082

T. PERFORACIÓ

4723140

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A

A-B

B

A-C

OBSERV.

JRC Gruix

Tipus

(mm)

C

ASSAIGS/

Esquist de gra groller de color gris molt dur, presència
de moltes biotites. Tram força fracturat.
18
6-8

-

òxid
òxid

4-6

-

-

60
42

6-8
6-8

-

52

14-16 2

55
1

1/0.951.18

75

A 1.60m veta centimètrica de quars.

2
A 2.20m veta de quars subhoritzontal.

3

3.20

Esquist de gra groller de color gris platejat. En algunes
fractures
presència d'iriditzacions de color rosa i blau.
3.50

4

2/3.003.20

Esquist de gra groller de color gris amb presència de
biotites mil·limètriques. Presència de vetes
centimètriques de quars. En les fractures l'aspecte és
més esquistós (veure fotografia al detall a 5.50m)

5

42
6

7

4

10-12 2
8-10 -

òxid
-

De 6.50m a 6.60m veta de quars amb espais reomplets
de pirita.

70

8-10

-

-

6.75

70

6-8

3

òxid

50

8-10

1

òxid

40

6-8

1

òxid

8.40

50

6-8

0.5

òxid

Esquist amb trams filítics, biotític de color gris amb
moltes vetes de quars. Presència de cavitats molt
oxidades amb limolita.

50

8-10

-

-

40

6-8

-

-

Esquist de color gris.
A 6.95m veta de quars de 6cm.
De 7.05 a 7.30m veta de 2cm vertical de quars.

8

9

R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:
Sondeig Horizontal.
S'observa surgencia d'aigua que surt per el sondeig.

Ass. Penetració Estandard
Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat
Nivell freàtic
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

ANÀLISI D'AIGUA
pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Eva Simón
Sondista:
Alfredo/Lorenzo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Sec i aigua

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 01/08/08

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59
CODI: 108082

1365.11

Z:

LONGITUD:

50.00m

PÀGINA

2 de 5

10

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

REVESTIMENT

TREBALL DE CAMP
T. PERFORACIÓ

SONDEIG Nº: SH-1

UTM Y: 342116
Data final: 13/08/08

Esquist biotític de color gris amb moltes vetes de
quars. Presència de cavitats molt oxidades amb
limolita.

4723140

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A
70

A-B

B

A-C

OBSERV.

JRC Gruix

Tipus

(mm)

C
6-8
8-10

1
2

òxid
òxid

60

6-8
6-8

1

òxid

60

4-6

1

òxid

60
40

6-8
4-6

3
4

òxid
òxid

40

4-6

-

-

60

8-10

1

òxid

50

4-6

-

-

40

4-6

-

-

60

2-4

2

òxid

50

2-4

-

-

60

4-6

-

-

50

6-8

-

-

60

4-6

2

cristal·litz.

50

4-6

-

-

2-4

-

-

30

6-8

-

-

20

2-4

-

-

60

ASSAIGS/

3/10.4010.61
70

11

12
12.90

Esquist de color gris-fosc.
13

A
12.60m veta de quars.
13.05
Esquist biotític gris-blanquinós.

14

14.15

4/13.7514.00

Fil·lita de color gris amb vetes de quars.

15

15.00

Esquist.
A 15.70m veta de 10cm de quars.
5/15.8016.05

16
A 16.50m veta de 3cm de quars amb moltes pirites.

17

17.05

Esquist de color gris-negrós amb moltes vetes de
quars. En algun tram l'esquist és de gra més groller.

18

80
19
19.65

Esquist gris-negrós d'aspecte pissarrós molt fracturat
amb trams mes fil·lítics.
R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:
Sondeig Horizontal.
S'observa surgencia d'aigua que surt per el sondeig.

6/19.4519.65
Ass. Penetració Estandard
Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat
Nivell freàtic
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

ANÀLISI D'AIGUA
pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Eva Simón
Sondista:
Alfredo/Lorenzo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Sec i aigua

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 01/08/08

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59

1365.11

Z:

LONGITUD:

50.00m

PÀGINA

3 de 5

20

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

TREBALL DE CAMP
REVESTIMENT

SONDEIG Nº: SH-1

UTM Y: 342116
Data final: 13/08/08

CODI: 108082

T. PERFORACIÓ

4723140

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A

A-B

B

A-C

Esquist gris-negrós d'aspecte pissarrós molt fracturat.

OBSERV.

JRC Gruix

30

Tipus

(mm)

C

ASSAIGS/

2-4

-

-

40

2-4

-

-

50

2-4

-

-

60

6-8

-

-

60

4-6

-

-

40

4-6

-

-

4-6

-

-

40

4-6

1

cristal·litz.

60

6-8

-

-

8-10

0.5

òxid

21

22

23

23.65

24

25

Detritus de pissarres de color gris-negrós. (Zona de
falla).

1/23.9524.15

25.00

Pissarra esquistosa de color gris-fosc amb pirites.
A partir de 25.65m esquist amb molt de quars.

26
7/26.1526.40

80

27
A 27.15m veta de quars fins a 27.30m.
Tram molt plegat.
28

29

28.35

Esquist de color gris-clar amb molt de quars. Vetes o
filons de quars de fins a 8cm de diàmetre. Presència
de petits trams d'aspecte més pissarrós, moltes pirites i
zones molt clorititzades. En les fractures aspecte més
pissarrós.
29.00

68

Esquist de gra groller amb moltes biotites, presència de
pirites i filons de quars. Fractures molt clorititzades.

58
42

12-14 1
6-8
-

pirita
-

34
60

6-8
2-4

òxid
clorita

8/29.4029.65

R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:
Sondeig Horizontal.
S'observa surgencia d'aigua que surt per el sondeig.

Ass. Penetració Estandard
Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

ANÀLISI D'AIGUA

Nivell freàtic
pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

1
-

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Eva Simón
Sondista:
Alfredo/Lorenzo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Sec i aigua

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 01/08/08

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59

1365.11

Z:

LONGITUD:

50.00m

PÀGINA

4 de 5

30

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

TREBALL DE CAMP
REVESTIMENT

SONDEIG Nº: SH-1

UTM Y: 342116
Data final: 13/08/08

CODI: 108082

T. PERFORACIÓ

4723140

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A

A-B

B

A-C

OBSERV.

JRC Gruix

Tipus

(mm)

C

ASSAIGS/

Esquist de gra groller amb moltes biotites, presència de
pirites i filons de quars. Fractures molt clorititzades.
64

6-8
2-4

-

-

4-6

-

clorita

50

6-8

-

-

58

8-10

-

-

8-10

-

-

2-4
2-4
6-8

1

clorita
pirita

8-10

1

clorita/
calcita

44

10-12 -

clorita

44

8-10

-

44

12-14 -

pirita

48

8-10

-

-

44

6-8

-

-

43

10-12 -

-

43

6-8

-

38

12-14 -

clorita

50

8-10

clorita

58

31

30
32

A 32.15m tram centimètric de textura més pissarrosa,
presència de filons de quars de fins a 6cm.
32.50

Esquist pissarrós de color negre de gra molt fi.

9/32.5032.65

33
33.50

30

34
48
40
34

34.55

Esquist pissarrós de color gris-negrós amb vetes de
fins a 3cm de quars. Foliació molt evident.
35

30
Presència d'algun tram clorititzat. (Veure foto al detall a
35.30m).
Tram molt replegat, presència de pirites en les
fractures i tacte sabonós.

36

37
37.50

Pissarra de color gris-fosc. Presència de pirites i de
moltes venes de quars.

10/37.5037.75

-

38

39

-

De 39.75 a 40.20 filó o vena de quars amb moltes
pirites i clorites.
Tacte greixós-sabonós.
R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:
Sondeig Horizontal.
S'observa surgencia d'aigua que surt per el sondeig.

Ass. Penetració Estandard
Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

ANÀLISI D'AIGUA

Nivell freàtic
pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

-

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Eva Simón
Sondista:
Alfredo/Lorenzo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Sec i aigua

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 01/08/08

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59

1365.11

Z:

LONGITUD:

50.00m

PÀGINA

5 de 5

40

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

REVESTIMENT

TREBALL DE CAMP
T. PERFORACIÓ

SONDEIG Nº: SH-1

UTM Y: 342116
Data final: 13/08/08

CODI: 108082

41

4723140

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A

A-B

B

A-C

OBSERV.

JRC Gruix

Tipus

(mm)

C

Pissarra de color gris-fosc. Presència de pirites i de
moltes venes de quars.

42

6-8

-

clorita

40.55

38

8-10

1

70

4-6

-

clorita/
pirita
-

70

6-8

-

-

43
40

6-8
6-8

-

-

60

6-8

-

-

40

6-8

-

-

40
50

6-8
6-8

-

-

40

6-8
4-6

-

-

41

4-6

-

-

41

4-6

-

-

42

4-6

-

-

31
30

4-6
4-6

-

-

24

4-6

-

-

18

4-6
4-6

-

-

60

4-6

-

-

40

8-10

-

-

38

10-12 -

-

20

6-8

Pissarra gris fosca amb vetes de quars que segueixen
la foliació.
Presència de pirita a les fractures.
De 41.80 a 42.00m vena de quars.

11/40.8041.00

42

43

ASSAIGS/

43.25

Esquist gris-gris fosc amb porfiroblastes de quars.
A 43.40m presència de venes perpendiculars a la
foliació.
44

45

45.00

Fil·lita de color gris clar, tacte molt suau.

12/45.6045.76
46

47

48

13/48.6048.84
49

Final del sondeig a 50.00m.
R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:

Ass. Penetració Estandard

Sondeig Horizontal.
S'observa surgencia d'aigua que surt per el sondeig.

Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat

ANÀLISI D'AIGUA

Nivell freàtic
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Eva Simón
Sondista:
Alfredo/Lorenzo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Sec i aigua

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 24/09/2008

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59 ( Boca est )

1320

Z:

LONGITUD:

47.00 m

PÀGINA

1 de 5

0

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

TREBALL DE CAMP
REVESTIMENT

SONDEIG Nº: SH-2

UTM Y: 4723266
Data final: 30/09/2008

CODI: 108082

T. PERFORACIÓ

342517

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A

A-B

B

A-C

OBSERV.

JRC Gruix

Tipus

(mm)

C

ASSAIGS/

Pissarra fracturada de grà molt fi. Color gris.
1

78

2-4

PàtinaÒxids

4-6

PàtinaÒxids

70

2-4

PàtinaAlguns
òxids

89

0-2

-

-

90

0-2

-

-

66

0-2

-

-

6-8

-

-

Presència d´òxids a les fractures.

2
50

3

1/3.75-4.00
4

4.0

Pissarra fracturada amb presència de pirites
milimètriques aliniades a la foliació.
5

6

6.8

2/6.85-7.20

7
Pissarres amb vetes milimètriques de quars formant
120º a la perforació.
8

9
3/9.4-9.65
9.6

60

Pissarres dèbilment foliades de color gris fosc.
R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:
Sondeig Horizontal.
S'observa surgència d'aigua que surt pel sondeig.

Ass. Penetració Estandard
Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat
Nivell freàtic
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

ANÀLISI D'AIGUA
pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Patricia Medina
Sondista:
Alfredo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Aigua

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 24/09/2008

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59 ( Boca est )

1320

Z:

LONGITUD:

47.00 m

PÀGINA

2 de 5

10

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

TREBALL DE CAMP
REVESTIMENT

SONDEIG Nº: SH-2

UTM Y: 4723266
Data final: 30/09/2008

CODI: 108082

T. PERFORACIÓ

342517

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A

A-B

B

A-C

OBSERV.

JRC Gruix

Tipus

(mm)

C

ASSAIGS/

Pissarres dèbilment foliades de color gris fosc.

11
28

8-10

PàtinaAlguns
òxids i
pirites

91

0-2

CristallPirites
mm

66

2-4

PàtinaAlguns
òxids

74

0-2

-

-

85

4-6

-

-

62

6-8

PàtinaAlguns
òxids

11.4

12

Pissarres micàcies fracturades amb pirites i miques en
les juntes.
Presència de vetes de quars.

13

4/13.15-13.35

14
14.4

15

Pissarres grises amb abundant presència de vetes de
quars seguint 45º a la perforació.
Alguna pirita a les fractures.

16

17

5/17.1-17.4
17.4

Pissarres grises amb foliació molt marcada.
18
Presenta pirites a les juntes.

19

R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:
Sondeig Horizontal.
S'observa surgència d'aigua que surt pel sondeig.

Ass. Penetració Estandard
Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat
Nivell freàtic
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

ANÀLISI D'AIGUA
pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Patricia Medina
Sondista:
Alfredo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Aigua

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 24/09/2008

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59 ( Boca est )
CODI: 108082

1320

Z:

LONGITUD:

47.00 m

PÀGINA

3 de 5

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

REVESTIMENT

TREBALL DE CAMP
T. PERFORACIÓ

SONDEIG Nº: SH-2

UTM Y: 4723266
Data final: 30/09/2008

20

342517

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A

A-B

B

A-C

JRC Gruix
(mm)

C

ASSAIGS/
OBSERV.

Tipus

6/20.2-20.4
Pissarres grises amb foliació molt marcada.
Presenta pirites a les juntes.

21

22

45

6-8

1

Quars

22.9

23
Pissarres gris-negres molt fracturades.
23.4

Pissarres fracturades de color gris.
24

24.20

7/24.3-24.6
Pissarres de color gris-negre.
Pirites milimètriques a les fractures.
25

26
26.4

74

10-12 CristallPirites
mm

88

8-10

Pissarra gris. Plegada.
27
27.6

8/27.7-28.10
28

Pissarra fracturada amb presència de pirites
milimètriques aliniades a la foliació.
28.8

Pissarres amb trams de fil.lites negres carbonoses de
lluïsor satinada.

CristallPirites
mm

29
Color gris fosc-negre.
Pirites a les juntes. Vetes de quars plegades.
R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:
Sondeig Horizontal.
S'observa surgència d'aigua que surt pel sondeig.

Ass. Penetració Estandard
Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat
Nivell freàtic
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

ANÀLISI D'AIGUA
pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Patricia Medina
Sondista:
Alfredo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Aigua

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 24/09/2008

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59 ( Boca est )

1320

Z:

LONGITUD:

47.00 m

PÀGINA

4 de 5

30

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

TREBALL DE CAMP
REVESTIMENT

SONDEIG Nº: SH-2

UTM Y: 4723266
Data final: 30/09/2008

CODI: 108082

T. PERFORACIÓ

342517

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A

A-B

B

A-C

OBSERV.

JRC Gruix

Tipus

(mm)

C

ASSAIGS/

Pissarra gris amb pirites.

31

9/31.9-32.4

82

2-4

-

-

72

8-10

CristallPirites
mm

32
32.4

33

Pissarres grises fracturades amb intercalacions
quarsítiques plegades.

34

34.6

35

Pissarres negres molt fracturades.
25

Pirites
en les juntes.
35.4

10-12 CristallPirites
mm

Pissarra negra fracturada.
10/36.0-36.3

36

37

70

0-2

CristallPirites
mm

70

4-6

CristallPirites
mm

37.3

Pissarres negres molt fracturades.
Les fractures presenten pàtines centimètriques toves.
38
Cristall
de quars de 1 cm de diàmetre.
38.4

39

Pissarres molt fracturades de color gris fosc amb
tonalitats negres.
Pirites a les juntes.
En profunditat les pirites són més abundants.

R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:
Sondeig Horizontal.
S'observa surgència d'aigua que surt pel sondeig.

Ass. Penetració Estandard
Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat
Nivell freàtic
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

ANÀLISI D'AIGUA
pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Patricia Medina
Sondista:
Alfredo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Aigua

PROJECTE: Projecte constructiu Túnel C-28. Tram Sorpe. Sondeig horitzontal.

UTM X:

Data inici: 24/09/2008

SITUACIÓ/PK: C-28 entre pk 58-59 ( Boca est )

1320

Z:

LONGITUD:

47.00 m

PÀGINA

5 de 5

40

Apar. Seca

A. freg. (º)

I.P.

Cohesió
(kp/cm2)

L.P.

DISCONTINUITATS ESTRUCTURALS

Tall directe
Tipus

L.L.

# 2 #0.08

C. Simple
Deform. (ms)

#5

(gr/cm3)

D'ATTERBERG

RESISTÈNCIA
DENSITAT

Resistència Perm./
N o Kg/cm2 Press.

(% que passa)
UNE

ALTRES

Sc (kp/cm2)

Tipus

LÍMITS

per tamissat

HUMITAT NATURAL%

Fondària

GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S.

DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

RQD (%)

MOSTRES

RECUPERACIÓ

ASSAIGS DE LABORATORI
ASSAIGS "IN SITU" /

LITOLOGIA

FONDÀRIA

NIVELL AIGUA

TREBALL DE CAMP
REVESTIMENT

SONDEIG Nº: SH-2

UTM Y: 4723266
Data final: 30/09/2008

CODI: 108082

T. PERFORACIÓ

342517

CABUSSAMENT (º)

REBLIMENT

JUNTES
A

A-B

B

A-C

JRC Gruix
(mm)

C

ASSAIGS/
OBSERV.

Tipus

Pissarres molt fracturades de color gris fosc amb
tonalitats negres.
Pirites a les juntes.
41

En profunditat les pirites són més abundants.
11/41.6-42.0

42

62

6-8

CristallPirites
mm

78

8-10

CristallPirites
mm

43

43.8

44

Pissarra gris.
44.4

45

Pissarra gris alternada amb pissarres negres
fracturades.
45.2

12/45.2-45.45

Pissarra gris amb abundant pirites milimètriques a les
juntes.
46
Presència de vetes de quars.

47

Fi del sondeig a 47.0 m

48

49

R: Rotació
P: Percussió
Rv: Revest.
T: Bateria tipus T
B: Bateria tipus B
W: Widia
D: Diamant

Nivell aigua
Fi revest.

OBSERVACIONS:
Sondeig Horizontal.
S'observa surgència d'aigua que surt pel sondeig.

Ass. Penetració Estandard
Mostra inalterada
Mostra representativa
Testimoni parafinat
PB: Penetròmetre de butxaca

Profunditat
Nivell freàtic
(m)

Mètode: Rotació amb mostra contínua

ANÀLISI D'AIGUA
pH

Subst.
dissoltes
(mg/l)

Clorurs
(mg/l)

Sulfats
(mg/l)

Nitrats
(mg/l)

Amoni
(mg/l)

Calci
(mg/l)

Magnesi
(mg/l)

CO2
(mg/l)

Sulfurs
(mg/l)

Supervisor/a:
Agressiv. Patricia Medina
Sondista:
Alfredo
Sondeos Peñarroya

Sonda:
RL50D
Fluid de perforació:
Aigua
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CPB - UB
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PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL TRA AT.
CARRETERA C-28 DEL PK 58+164 AL 59+521. TRAM:SORPE (ALT NEU)

SONDEIG S-4

Empla ament del sondeig S-4

Caixa 3: de 6 a 9 m

Caixa 1: de 0 a 3 m

Caixa 4: de 9 a 10 m

Caixa 2: de 3 a 6 m

PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL TRA AT.
CARRETERA C-28 DEL PK 58+164 AL 59+521. TRAM:SORPE (ALT NEU)

SONDEIG S-5

Empla ament del sondeig S-5

Caixa 3: de 6 a 9 m

Caixa 1: de 0 a 3 m

Caixa 2: de 3 a 6 m

PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL TRA AT.
CARRETERA C-28 DEL PK 58+164 AL 59+521. TRAM:SORPE (ALT NEU)

SONDEIG S-6

Empla ament del sondeig S-6

Caixa 3: de 6 a 9 m

Caixa 1: de 0 a 3 m

Caixa 3: Detall dels testimonis parafinats TP-1 i TP-2

Caixa 2: de 3 a 6 m

Caixa 3: Detall de la foliaci de la roca i de la fractura
al centre de la imatge

PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL TRA AT.
CARRETERA C-28 DEL PK 58+164 AL 59+521. TRAM:SORPE (ALT NEU)

SONDEIG S-7

Empla ament del sondeig S-7

Caixa 3: de 6 a 9 m

Caixa 1: de 0 a 3 m

Caixa 3: Detall de la foliaci amb plecs menors
i fractures en un testimoni

Caixa 2: de 3 a 6 m

Caixa 4: de 9 a 10 m

ETSCC
CPB - UB

PROJEC
CTE CONSTRU
UCTIU TÚNEL D
DE SORPE (Altt Àneu)
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ESTACI

GEOMEC NICA 1

ESTACI

GEOMEC NICA 2

ESTACI

GEOMEC NICA 3

ESTACI

GEOMEC NICA 4

ETSCC
CPB - UB

PROJEC
CTE CONSTRU
UCTIU TÚNEL D
DE SORPE (Altt Àneu)
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1. - INTRODUCCIÓ

3. - ÀREA D´ESTUDI

El estudi que presentem constitueix el resultat dels treballs de reconeixement
geofísic amb sísmica de refracció per al “PROJECTE DE LA NOVA TRAÇA DE LA C28 (PK 3+550) A SORPE (LLEIDA)” segons ens encarregà EUROGEOTÈCNICA,
mitjançant D. Jordi Amigó.

Les implantacions sísmiques s´han realitzat a diferents cotes del talús i en
particular al sector afectat per la traça.

La prospecció es portà a terme els dies 31 de juny i 1 de juliol de 2008.
En el present informe es presenten les dades obtingudes i es resumeixen els
resultats de la seva valoració i les conclusions que de la mateixa s´en deriven.

Els materials sobre els que s´ha realitzat el reconeixement han estat bàsicament
els dipòsits de lliscament de vessant que recobreixen les alternances de gresos i lutites
cambro-ordovicians, aquests materials constituirien el sòcol d’investigació i estan
afectats per diferents graus d’alteració i mecanització.
Dipòsits quaternaris:
• Dipòsits de lliscament de vessant, blocs,etc.
Horitzons cambro-ordovicians:

2. - OBJECTIUS DEL TREBALL
D´acord amb les directrius establertes i com conseqüència de les necessitats del
estudi geològic en vies de execució, es tracta de complementar la informació
estructural del talús del PK 3+550 de la C-28 per tal de determinar les característiques
del gruix de reblerts i d’excavabilitat dels horitzons que afectin al rebaix de la traça.
A partir de aquestes dades es tracta de establir les pertinents hipòtesis
relacionades amb:
-

Característiques i gruix dels horitzons sísmics.

-

Velocitat dels distints nivells i hipòtesis referides al estat de
presentació dels horitzons deduïts.

-

Relació dels horitzons amb la seva constitució petrològica.

•
•

Horitzons alterats i/o mecanitzats.
Horitzons més compactes

Així doncs els horitzons sísmics que es determinen s´en correspondran amb els
distints estats de presentació dels materials anteriorment citats.
•
•
•

Dipòsits descomprimits.
Substrat alterat i/o fracturat.
Substrat compacte.

La situació general del sector estudiat es representen en el plànol 1 en
ortofotoplànol i topogràfic.

Llista de plànols:
Plànol 1:
Plànol 2:
Plànols 3:
Plànols 4, 5 i 6.
Plànols 7 i 8:
Plànol 9:
Plànol 10 i 11

Topogràfic general i Ortofotoplànol general.
Situació de les implantacions sísmiques.
Situació dels perfils sísmics.
Perfils sísmics interpretatius del talús.
Perfils sísmics de les implantacions.
Dromocròniques.
Fotografies de les implantacions.
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Topogràfic

Ortofotoplànol

PLÀNOL 1.
SITUACIÓ DEL TALÚS DE LA C-28 A SORPE
PK 3+550
Escala gràfica
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4. - METODOLOGIA I AMIDAMENTS REALITZATS

4.1 - Plantejament del reconeixement

Atenent a les característiques dels materials així com els factors morfològics i
estructurals dels terrenys, i establint-se una previsió de la seva resposta geofísica, es
decidí emprar la prospecció per sísmica de refracció.

4.3 - Amidaments realitzats
S´han realitzat 5 implantacions sísmiques conjugades (IS), amb tirs en els
extrems, intermedis i en el centre del perfil. Els tirs exteriors tan sòls han estat
possibles a la IS-5 situada a la carretera actual, degut a les limitacions dels
emplaçaments a cotes més altes del talús.
La situació de detall dels amidaments es presenta a escala 1:1000 en el plànol
2.

La prospecció per sísmica de refracció haurà de permetre diferenciar entre els
trams superficials de vessant i sòcol molt alterat, els nivells alterats i/o mecanitzats i el
substrat més compacte.

4.2 - Sísmica de refracció
Partint d´un impacte en el terreny, es generen ones de compressió la qual
velocitat es calcula a partir de la posició del punt d´impacte, del punt de recepció de la
pertorbació i del temps emprat en recórrer el trajecte corresponent.
El dispositiu de mesura o implantació sísmica, consistent en una alineació amb
distàncies prefixades entre el punt d´impacte i els geòfons, en els que es llegeix el
temps d´arribada de l´ona, permet d´obtenir una corba de distàncies-temps
(dromocrònica) a partir de la qual es calculen les velocitats creixents dels horitzons del
subsòl que van diferenciant-se a profunditats progressives.
La repetició de l´amidament en ambdós sentits del dispositiu permet d´obtenir
dues dromocròniques conjugades (anada i tornada) la qual interpretació dona lloc al
establiment d´una aproximació a la distribució de les velocitats al llarg del perfil
d´amidaments; s´han afegit diversos tirs intermedis i exteriors.
L´equip d´amidament ha estat un GEOMETRICS FS-1225 amb 12 geòfons de
component vertical de 14 Hz de freqüència.
L´interpretació es realitzà mitjançant programes de càlcul interactiu i interpretació
manual.
Al final del present estudi es representen les dromocròniques obtingudes per a
les diferents implantacions (plànol 9).
Convé recordar que aquest mètode de prospecció geofísica constitueix una
integració en superfície de la resposta del terreny enfront de les pertorbacions
provocades també en superfície. Això significa que l´interpretació dels resultats
condueix a valors mitjos del volum afectat per a la pertorbació i la precisió dels resultats
depèn molt especialment del grau d´aproximació del subsòl als models d´interpretació.
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Les implantacions sísmiques presenten dispositius variats, adequats a les
limitacions espacials dels terrenys òptims per a emplaçar els perfils, la penetració del
dispositiu i la eventual proximitat del substrat, aquests oscil·len entre 60 i 78 m, amb
geòfons, espaiats segons els casos 5 i 6 metres i extensions exteriors.
Als diferents plànols i en el text s´especificaran les diferents implantacions
segons la següent llegenda:
IS-1: implantació sísmica 1.
La velocitat dels horitzons deduïts s´expressarà en metres per segon (m/s), i el
temps de retard en milisegons (ms).
L´abreviatura (IS) indica: Implantació Sísmica.

Implantació
sísmica
IS-1
IS-2
IS-3
IS-4
IS-5

PLÀNOL 2.
SITUACIÓ DE LES IMPLANTACIONS SÍSMIQUES DEL TALÚS DE LA C-28 A SORPE
PK 3+550
Escala 1:1000

Direcció

Cotes (m.s.n.m)

SO-NO
SO
SO
SO
SO

1322-1323
1338-1339
1347-1349
1326-1328
1315-1310

Longitud
(m)
65
65
60
74
78 (100)
342 (364)
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5. RESULTATS OBTINGUTS

La conjugació de les interpretacions automàtica i manual ha permès la confecció
dels resultats que a continuació s´exposen.

Ripper
D10R
D10R
D10R
D10R

Material
Gres
Llim consolidat
Esquist
Pissarra

Ripable
0
0
0
0

Marginal
2550
2700
2300
2400

No Ripable
3250
3250
2850
3000

Per a la millor comprensió dels resultats se resumeixen en el text i la
interpretació en forma de perfils sísmics amb indicació del tram investigat.

5.1 - CONSIDERACIONS GENERALS

S´han diferenciat 3 o 4 horitzons sísmics generalment i en alguns casos 2
únicament, donada la homogeneïtat del substrat o el gruix de material de rebliment.
S’observaran els paràmetres sísmics deduïts per a les distintes implantacions
tant pel que se refereix a les velocitats obtingudes, com el gruix de materials associats
amb elles.
En els perfils sísmics interpretatius que es presenten en apartats posteriors, se
representaran aquests paràmetres i en el text s´especificaran les atribucions
litològiques i de compactació del terreny.

Criteris de ripabilitat.

L’establiment dels marges de ripabilitat dels trams estudiats, estan referits a les
gràfiques de la producció amb escarificador estimades segons la velocitat de les ones
sísmiques.
La escala emprada en general es la del escarificador D10R proposada en el
“Manual de Rendimiento Caterpillar (edición 29)” publicada en octubre de 1998 i
editada per Caterpillar Inc., Peoria, Il·linois, EEUU.
Donat que el substrat present a la zona es de caràcter gresos-lutític els marges
correspondran a aquest material. La preferència per a la utilització de maquinària més
o menys pesada, ha decidit referir els valors obtinguts a la escala més alta de la taula.
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5.2 PERFILS SÍSMICS INTERPRETATIUS.

La interpretació gràfica dels resultats es representa en forma de perfils
perpendiculars al talús en estudi (plànols 4, 5 i 6); a part s’adjunta la resolució
independent de cada implantació sísmica als plànols 7 i 8.

PERFILS DEL TALÚS
Representats per 3 seccions sísmiques, basats en el resultat de les
implantacions a diferents cotes, en tots els perfils s’inclou la interpretació de les 5
implantacions sísmiques. La situació de les mateixes es presenta en el plànol 3.
5.2.1. PERFIL SECTOR OEST. PK 3+545. (Plànol 4)

Les implantacions sísmiques s’han realitzat a diferents cotes, per tal d’observar
l’evolució dels dipòsitsde vessant per sobre de la traça.

Situació i característiques del emplaçament: la pendent del perfil es del 35 %, es
situa pròxim al esperó de la carretera a on aflora el substrat paleozoic.
Implantacions sísmiques: afecta a les 5 implantacions realitzades.
Distingim els següents horitzons:
-

Horitzó superficial: s’han deduït velocitats de 270 a 400 m/s atribuïble a sòls, i
material solt. El gruix oscil·la en general entre 3 i 5 m.

-

Horitzons intermedis: les velocitats obtingudes varien de 570 a 850 m/s,
s’associa als dipòsits de vessant, inclosos blocs. El gruix es força variable i
està comprès entre 5 i 10 m en general, a excepció de la IS-2, qual sembla
incrementar-se puntualment.

-

Horitzons profunds: presenten dos comportaments
•
•

una velocitat de 1900 a 2000 m/s, s´associa a material del sòcol
mecanitzat, el seu sostre s’interpreta entre els 11 i 20 m.
unes velocitats de 1000-1400 m/s associable a substrat força alterat i/o
mecanitzat. Aquests valors indiquen que son ripables per a ripper D10R.
Aquest horitzó pot afectar a la cota de rasant a partir de la cota 1315.

Quan a ripabilitat del PERFIL SECTOR OEST (PK 3+545).
Tots els horitzons deduïts serien desgarrables (ripper D10R) en els seus primers
20 m, o fins a la cota 1300 com a mínim, en el sector afectat per la traça.

PLÀNOL 3.
SITUACIÓ DELS PERFILS SÍSMICS DEL TALÚS DE LA C-28 A SORPE
PK 3+545, 3+580 i 3+614.
Escala 1:1000
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NNO

SSE

IS-3
1350

PERFIL SECTOR OEST (PK 3+545)
400

1345
1340

850

1335

IS-2
300

Traça projecte

IS-4

1330
msnm
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1950

1325

800
?

1320

400
680

IS-1

LLEGENDA

Crta actual

270

IS-5
620

1315

1950
1310

IS-1

Implantació sísmica

400

Velocitat en m/s
Contacte sísmic

2000
570
1000

1305
1300

1400
1900

0

10 m

4
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5.2.2. PERFIL SECTOR CENTRAL PK 3+580. (Plànol 5)
Situació i característiques del emplaçament: la pendent del perfil es del 30 %, es
situa en el eix dels dipòsits de vessant, sembla mantenir un cert relleu degut a la major
proximitat del substrat paleozoic.
Implantacions sísmiques: afecta a les 5 implantacions realitzades.
Distingim els següents horitzons:
-

Horitzons superficials: s’han deduït velocitats de 230 a 620 m/s atribuïble a
sòls, i material solt. El gruix oscil·la en general entre 2 i 3.5 m. Englobem dos
nivells, a excepció de les implantacions 1 i 4, en el tram mig del perfil.

-

Horitzó intermedi: les velocitats obtingudes varien de 600 a 800 m/s,
s’associa als dipòsits de vessant, o materials molt descomprimits inclosos
blocs. El gruix es variable i està comprès entre 9 i 4 m, disminuint
progressivament capa la part baixa del perfil. La IS-3, a cotes altes no es
desenvolupa aquest horitzó.

-

Horitzons profunds: les velocitats de 1000-1350 m/s es associable a substrat
força alterat i/o mecanitzat. Aquests valors indiquen que son ripables per a
ripper D10R. Aquest horitzó pot afectar a la cota de rasant a partir de la cota
1317.

Quan a ripabilitat del PERFIL SECTOR CENTRAL (PK 3+545).
Tots els horitzons deduïts serien desgarrables (ripper D10R) en els seus primers
20 m, o fins a la cota 1305 com a mínim, en el sector afectat per la traça.
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NNO

SSE

IS-3
1350

PERFIL SECTOR CENTRAL (PK 3+580)

230
400

1345

1350

IS-2

1340

300
620

1335

Traça projecte
800

1330
msnm
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IS-4
500

1325

LLEGENDA

IS-1 Implantació sísmica
500

IS-1

Velocitat en m/s
Contacte sísmic

1300

750

1320

1350

1315
1310

230

Crta actual

600

IS-5

1320

380
430
750

1305

1000
1300

0

10 m

5
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5.2.3. PERFIL SECTOR EST PK 3+580. (Plànol 5)
Situació i característiques del emplaçament: la pendent del perfil es del 32 %, es
situa en el extrem nord dels dipòsits de vessant.

PERFILS TRANSVERSALS (Corresponents a les pròpies implantacions sísmiques).
Discorren a cota de la vessant, i permeten comprovar l’evolució lateral del talús,
s’adjunten al final del estudi geofísic als plànols 7 i 8.

Implantacions sísmiques: afecta a les 5 implantacions realitzades.
Distingim els següents horitzons:
-

-

-

Horitzons superficials: s’han deduït dos comportaments:
-

velocitats de 280 a 370 m/s atribuïble a sòls, i material solt. El gruix
oscil·la en general entre 1 i 5 m.

-

A partir del tram mig del perfil capa les cotes més baixes la velocitat es
quelcom superior oscil·lant entre 500 i 650 m/s i un gruix de 4 a 6 m,
indiquen un cert increment del contingut matricial dels reblerts.

Horitzó intermedi: les velocitats obtingudes varien de 500 a 980 m/s,
s’associa als dipòsits de vessant, o materials molt descomprimits inclosos
blocs. El gruix es està comprès entre 8 i 11 m, incrementant-se
progressivament capa la part baixa del perfil. La IS-3, a cotes altes es
desenvolupa aquest horitzó amb velocitats més baixes.
Horitzó profund: les velocitats de 1800-1950 m/s es associable a substrat
força alterat i/o mecanitzat i amb un comportament bastant homogeni al llarg
del perfil. Aquests valors indiquen que son ripables per a ripper D10R. Aquest
horitzó pot afectar a la cota de rasant a partir de la cota 1293.

IS-1
IS-4

IS-5
IS-2
IS-3

Quan a ripabilitat del PERFIL SECTOR EST (PK 3+545).
Tots els horitzons deduïts serien desgarrables (ripper D10R) en els seus primers
20 m, o fins a la cota 1290 com a mínim, en el sector afectat per la traça.
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NNO

SSE

IS-3
1350

PERFIL SECTOR EST (PK 3+614)
350

1345

500

1340

IS-2
300

1335
1330
msnm
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1850

IS-4
850

1325
1320

1950

370
650

800

Traça projecte

IS-1
280
500

1315

IS-5

Crta actual

1310

1800

980

530

1305
1300

750

LLEGENDA

1950

IS-1

Implantació sísmica

1950

Velocitat en m/s

1800
Contacte sísmic

0

10 m

6
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6. - CONCLUSIONS

El reconeixement geofísic mitjançant la sísmica de refracció ha permès deduir el
comportament del terreny en el sector del talús del PK 3+550 de la C-28.
Les implantacions s´han ubicat sobre els trams de la traça en projecte, afegint
tres implantacions paral·leles, per tal d´observar l´evolució lateral capa la part alta del
talús. El treball de camp s´ha realitzat en alguns moments exempts dels treballs de la
maquinaria d´excavació i garbelladora, per tal de millorar la qualitat dels registres.

El sostre d’aquest horitzó es força irregular, s’interpreta entre els 7 i 20 m
segons els perfils.

SEGONA.
Pel que fa a la observació dels perfils propis de cadascuna de les IS
(Implantacions Sísmiques), denoten un llindar del sòcol en el tram central; aquest
aspecte implicaria establir un relleu en forma de 2 encanalaments a banda i banda del
conjunt del talús en estudi, reblerts de dipòsits de vessant i blocs descomprimits del
sòcol.

PRIMERA. QUAN A HORITZONS SÍSMICS DIFERENCIATS
TERCERA.- QUAN A RIPABILITAT
Els resultats es presenten en forma de perfils perpendiculars (plànols 4 a 6), per
tal d´observar l´evolució lateral i en profunditat dels horitzons deduïts.
Sintèticament distingim els següents horitzons:
•

Horitzons superficials: presenten dos comportaments
Horitzons amb velocitats de 230 a 500 m/s: amb gruixos de 0.5 a 5 m,
s’associen a sòls i materials solts.
Horitzons amb velocitats de 500 a 650 m/s: amb gruixos de 2 a 8 m,
s’associen a materials solts i blocs.

•

Horitzons intermedis: velocitats de 600 a 980 m/s: es tractaria de materials
una mica més consolidats, amb presència de blocs, atribuïbles a dipòsits
quaternaris en general. El gruix oscil·la entre 4 i 15 m

•

Horitzons profunds: les velocitats presenten dos comportaments.
Horitzons amb velocitats de 1000 a 1400 m/s: s’atribuiria preferentment a
horitzons molt alterats i/o mecanitzats, no seria descartable que els
termes més baixos corresponguessin a dipòsits més consolidats de
vessant, en qualsevol cas el grau de compactació seria moderat a baix.
Aquests horitzons s’han distingit en el perfil central del talús i la part baixa
del perfil oest (PK 3+545)
Horitzons amb velocitats >1800 m/s: s’associen al sòcol, qual està afectat
per una intensa fracturació, determinada per aquests valors baixos.

L´establiment dels marges de ripabilitat dels trams estudiats, estan referits a les
gràfiques de la producció amb escarificador estimades segons la velocitat de les ones
sísmiques.
La escala emprada en general es la del escarificador D10R proposada en el
“Manual de Rendimiento Caterpillar (edición 29)” publicada en octubre de 1998 i
editada per Caterpillar Inc., Peoria, Il·linois, EEUU.
Donat que el substrat present a la zona es de caràcter gresos-lutític els marges
correspondran a aquest material.
Ripper
D10R
D10R
D10R
D10R

Material
Gres
Llim consolidat
Esquist
Pissarra

Ripable
0
0
0
0

Marginal
2550
2700
2300
2400

No Ripable
3250
3250
2850
3000

CUARTA.La prospecció geofísica permet la determinació de paràmetres mitjos de l´àrea
afectada per a la pertorbació provocada. La resposta es refereix al comportament mig
del subsòl i pot incloure efectes estructurals i de canvis laterals. Els canvis laterals i
verticals del massís justifiquen que els horitzons sísmics intermedis i profunds presentin
locals indeterminacions.

Sant Celoni ( Barcelona), juliol del 2008
Sgt.: Francesc Gavilán
Col·legiat nº 637.
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1.

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

INTRODUCCIÓ

El present annex correspon a l’estudi del mètode constructiu del túnel de Sorpe . Forma
part del Projecte Constructiu Millora General. Condicionament Eixamplament i Millora del
Traçat Carretera C-28. L’abast d’aquest projecte, però, queda restringit al tram de túnel i
els corresponents embrocaments.

1.1.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS EFECTUADES

En aquest annex es descriu el túnel executat en mina, projectats en el tram. Es descriuen
la geometria de la seccions, les característiques geològiques i geotècniques dels materials
que s’excavaran, la forma i mètode d’excavació, la longitud d’avanç prevista, els
sosteniments adoptats i la ubicació i geometria dels embrocaments de l’excavació en
mina.
La longitud total del túnel de Sorpe projectat suma 389 m. Aquesta longitud és la
mesurada com la part coberta de la calçada, és a dir sense comptar les viseres als
extrems del túnel.

1.2.

NORMATIVA APLICADA

Per al disseny del túnel s’ha tingut en compte la següent normativa:
Instrucció de carreteres. Norma 3.1-IC Traçat. Ministeri de Foment.
Especificacions tècniques per l’equipament de túnels. Direcció General de Carreteres.
Generalitat de Catalunya.
UNE 22-381-93. Control de vibracions produïdes per voladures.
Amb la primera s’ha dissenyat la geometria de la secció tipus dels túnels. La segona s’ha
tingut present alhora de preveure les instal·lacions de seguretat i control de forma
homogènia a les existents en la xarxa de carreteres de la Generalitat. Aquestes
Especificacions tenen en compte les recomanacions recollides en la “Directiva
2004/54/CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004, sobre els Requisits
Mínims de Seguretat per a Túnels de la Xarxa Transeuropea de Carreteres”. La tercera
normativa s’ha pres com a referència en les consideracions fetes respecte al control de
possibles afectacions per l’execució de l’excavació amb voladures.
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1.3.

DEFINICIONS GEOMÈTRIQUES

1.3.1.

Traçat del túnel de Sorpe

El túnel de Sorpe travessa la Serra de Giroles per la Solana de Sorpe amb una orientació
aproximada de Oest a Est. Aquesta zona es situa, per tant, en el tram final de la carretera
C-28.
Aquest túnel s’ha projectat en paral·lel a l’existent de l’actual carretera C-28. La part
coberta del túnel se situa entre els punts quilomètrics 3+120 a 3+509, sent la seva
longitud igual a 389 m, sense comptar la longitud de les viseres que el completen en els
extrems. La longitud de túnel excavat en mina és igual a 389 m, és a dir, la totalitat de la
longitud del túnel. La cobertura màxima de terres sobre la clau del túnel és de 101,7 m.
En la zona on es projecta el túnel, la traça descriu una transició en planta. Arrenca amb
una corba de transició de paràmetre A igual a 100 entre una alineació circular a dreta de
radi 200 m (abans del túnel) cap a una corba cap a l’esquerra de paràmetre A igual a 90
amb un radi de 190. El peralt es constant del 4,75 %.
L’amplària total de la plataforma del túnel per a la calçada de dos carrils més les voreres
és de 12,06 m, amb la disposició següent:
vorera de 0,75m + voral d'1,00m +2 carrils de 3,70m + voral d'1,00m + vorera de 0,91m
El gàlib mínim en la plataforma transitable incloent les vorals és igual a 5,00 m i l’altura
total del túnel és de 6,68 m. La secció lliure que resulta amb aquesta geometria és de
82,26 m².

1.3.2.

Disseny de la secció transversal

L’amplària i el gàlib de la secció transversal del túnel s’han determinat a partir dels criteris
inclosos en la “Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. Traçat” del Ministeri de Foment.
La secció lliure del túnel s’ha determinat a partir de l’amplària necessària de carrils, vorals
i voreres. Segons la norma de traçat 3.1-IC l’amplària de la plataforma és la següent:
Voral d'1,00 m + 2 carrils de 3,70 m + Mitjana d’1 m + voral d’1,00 m = 10,40 m
A l’amplària anterior cal sumar la corresponent a les voreres superiors a 0,75 per tal de
facilitar les operacions de conservació i evacuació en cas d’accident. La vorera del costat
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interior s’ha projectat amb una amplària mínima de 0,75 m, d’acord amb allò que s’ha
especificat en la instrucció 3.1-IC, mentre que la de l’exterior serà d’un mínim de 0,91 m, a
fi que sigui practicable per persones amb mobilitat reduïda (RD 556/1989). A aquests
valors d’amplada de voreres cal afegir 0,2 m en cadascun dels casos per tal de poder
disposar un muret d’aquesta amplada en ambdós costats de la secció. Segons tot
d’anterior l’amplària total mínima de plataforma requerida passa a ser la següent:
L’amplària total mínima del túnel (dos carrils) serà de 12,46 m.
El peralt del túnel condicionarà finalment l’amplària total definitiva que serà funció del
traçat del túnel. Els peralts d’aquesta oscil.len entre un màxim d’un 7% cap a la dreta i un
màxim d’un 7% cap a l’esquerra.
L'alçada lliure ha de ser superior a 5,00 m, per la qual cosa s’ha adoptat aquesta dimensió
com a gàlib mínim a la plataforma transitable (incloent els vorals).
El radi d’excavació es mantindrà constant al llarg de tot el túnel, així doncs, la secció
interior del túnel es manté constant i igual a 82,26 m2.

1.4.

DRENATGE

En el túnel s’ha projectat solucions tant per al drenatge de les aigües de filtració dels
terrenys que es creuen, com per a l’evacuació dels líquids que es poguessin abocar a la
calçada. Tots els líquids es conduiran, mitjançant un col·lector longitudinal que es
realitzarà amb el rebaix de la superfície del voral adjacent a la vorera corresponent al
costat del baix de la secció. Cada 50 m es col·locarà un clavegueró amb la seva
corresponent arqueta de connexió al tub col·lector que s’ha projectat de manera
longitudinal, de 313 mm de diàmetre.
Els materials que travessa el túnel són rocosos amb un grau de meteorització. Aquests
materials tenen una permeabilitat variable, associada fonamentalment a la fracturació del
massís rocós, i l’aigua que es filtri a través seu cap al interior del túnel tindrà en general
un cabal petit.
El sosteniment del túnel en mina (formigó projectat reforçat amb fibra d’acer, entre altres
elements de reforç) no s’ha projectat amb característiques d’impermeabilitat.
Pel que fa a l’aigua que es filtra a través del terreny natural, s’han projectat els següents
elements:
En la solera es col·locarà un mantell drenant format per un gruix de 25 cm de tot-ú
drenant artificial. Cada 50 metres s’instal·larà un tub dren de 160 mm de diàmetre Aquest
tub es connectarà cada 50 m amb el col·lector general situat sota el voral.
-

S’ha projectat una impermeabilització constituïda per làmina d’impermeabilització
3
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col·locada sobre el parament de formigó del contorn del sosteniment final del túnel i que
permetrà la recollida dels degotejos puntuals d’aigua que penetrin a través del massís i
del sosteniment i la seva conducció fins als elements de drenatge longitudinal del túnel.

1.5.

ENCAIX DE LES BOQUES

La disposició dels embrocaments en mina del túnel s’ha portat a terme tenint en compte
els següents criteris generals:
S’ha intentat que sobre la clau del túnel existeixi almenys una altura de terreny competent
equivalent al diàmetre del túnel (en aquest cas per diàmetre s’entén l’amplària de la
secció lliure).
S’ha intentat que lateralment hi hagi un massís de terreny competent de almenys mig
diàmetre d’amplària (uns 7,5 m) entre la vora de la secció excavada i la superfície del
terreny natural.
S’ha limitat l’altura d’excavació dels talussos dels embrocaments (frontal i laterals) a uns
18,0 m.
Els tractaments en el cas dels embrocaments del túnel són els següents:
- 10 cm de formigó projectat (resistència característica de 30 MPa) en un 20% del front a
col·locar en les zones on el massís estigui més meteoritzat.
- Malla de triple torsió 50x70 amb 2mm de diàmetre.
- Bulons de 32 mm de diàmetre de 4 m de longitud en una malla de 1,5x1,5 m
Pel que fa als talussos laterals, els tractaments són els següents:
- Bulons de 32 mm de diàmetre de 4 m de longitud en una malla de 2x2 m en el talús
lateral esquerra de l’embrocament W i de 1x1 m en el talús lateral esquerra de
l’embrocament Edel túnel.
- Malla de triple torsió 50x70 amb 2mm de diàmetre.
En la següent taula es resumeixen les característiques dels embrocaments del túnel.
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Embrocament W

Túnel

Litologia

Sorpe

Talús

Espaiat
Bulons

TF 1H:5V

1,5x1,5 m

TL 1H:3V

(L=4 m)

Pissarres

Embrocament E
Formigó
Projectat Litologia

Talús

(gruix)
10 cm al
20% del
front

Espaiat
Bulons

Formigó
Projectat
(gruix)
10 cm al

TF 1H:5V 1,5x1,5 m
Pissarres

20% del
TL 1H:3V

(L=4 m)

front

Taula 1. Característiques dels embrocaments del túnel.

1.6.

QUADRE RESUM

En el següent quadre es resumeixen els paràmetres fonamentals del nou túnel que es
projecta.
Túnel en mina
Longitud (m)
P.K.

final(1)

Total
del
túnel

3+509

389

P.K.

Túnel
inicial(1)
Sorpe

3+120

Cobertura
Túnel en
màxima(2)
mina
(m)
389

101,7

Nombre
Inclinació
de
de rasant
carrils
2

4,75%

Notes:
(1) Els punts quilomètrics, així com la longitud total, es refereixen al tram de calçada
coberta, sense comptar les viseres als extrems dels embrocaments.
(2) Es refereix a la distància de la clau del túnel a la superfície
Taula 2. Característiques del túnel de nova construcció.

En el túnel no s’ha pogut complir la recomanació de que la rampa del túnel no sigui
superior al 2% en túnels inferiors a 400 metres.
En aquest cas, tenim una pendent d’un 4,75% obligat, però, per les condicions
orogràfiques del terreny.
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CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES GENERALS
2.1.

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA

El tram objecte del projecte es troba situada en el municipi de l’alt Àneu, al Pirineus de
Lleida, dins la comarca del Pallars Sobirà. Dins del municipi, es troben diferents nuclis
habitats com Sorpe, València d’Àneu o Isavarre. El tram transcorre per la vall del riu
Bonaigua, que té una orientació E-O i les cotes més baixes es troben compreses entre els
1417 m i 1140 m d’altitud. La vall és força estreta, amb vessants de fort pendent que
poden superar els 30º. El vessant dret d’obaga, està ocupat per un dens bosc d’avets
denominat La Mata de València, arribant als 2014 m en el Castell Renau. El vessant
esquerre conegut com la Solana de Sorpe, està menys vegetat, i hi abunden els
afloraments rocosos, i les crestes arriben a cotes de fins 2200 m (Les Roies 2187m).
La zona d’estudi està situada a l’oest del dom de la Pallaresa, és una megaestructura que
correspon a un anticlinal complex format per materials cambroordovicians. Dins d’aquest
complex hi ha la formació Lleret-Bayau, formada per nivells majoritàriament calcaris, i per
sobre la formació Piles-Estats que és una formació consistent. Està constituïda per
psamites, pelites i fil·lites amb intercalació de conglomerats, gresos silícics i quarsites.
La traça afecta majoritàriament al substrat paleozoic format per fil·lites i quarsites
cambroordovicianes situades de nord a sud-est de la traça. A l’oest i sud-oest, ja fora de
la zona d’estudi, s’observa com un encavalcament posa en contacte els granits
tardihercinians amb els materials cambroordovicians. Al nord-oest hi aflora un batòlit
granític que afecta a materials detríticocarbonàtics del silurià superior.
Aquests materials sedimentaris metamòrfics i cristal·lins, abarquen gran extensió en el
Pirineu central i oriental, limitats cap a França per la falla Nord-Pirinenca, mentre que en el
pirineu occidental forma massissos aïllats. El grau de metamorfisme és variable al llarg de
la cadena, i està produït per intrusions de dics i plutons granítics intra i postectònics.
En el fons de les valls i en els seus vessants es troben dipòsits quaternaris originats per la
dinàmica fluvial, glacial i per la caiguda de blocs en el vessant, en ocasions sota
condicions periglacials.
En la descripció del túnel es mostra de forma detallada els aspectes que es comenten de
forma general en aquests apartats (geologia, estructura, hidrogeologia). Tota la informació
es resumeix al perfil longitudinal geològic i geotècnic del document Plànol corresponent al
túnel.

6

Annex 3:. Túnel

ETSCCPB - UB

2.2.

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

LITOLOGIA

En l’annex de geologia i geotècnia els materials que afloren s’han diferenciat a grans trets
un total de 2 formacions. La relació de les unitats diferenciades és la següent:
Dipòsits quaternaris: Cobertura quaternària (Q)
Subtrat Paleozòic: Fil·lites i quarsarenites (QP)
En l’annex de geologia i geotècnia es fa una descripció estratigràfica i litològica de totes
aquestes unitats. D’aquestes unitats diferenciades únicament es creua pel túnel la unitat
QP corresponent al substrat rocós. Les característiques d’aquests materials es descriuen
tot seguit.

2.2.1.

Substrat Paleozoic

Els materials que formen el substrat paleozoic de la zona d’estudi, són metasediments
constituïts per fil·lites, pissarres i quarsites de color marró-gris, amb intercalacions
puntuals de grauvaques de gra mig a groller. Formen una sèrie rítmica en la que
s’alternen els nivells de fil·lites, grauvaques i quarsites. Els gresos presents a la zona
d’estudi són majoritàriament grauvaques amb aspecte quarsític, que han patit un
metamorfisme regional de baix grau i passen a quarsites. Aquests materials presenten,
puntualment, vetes de quars.
Aquesta unitat s’agrupa a la Formació Piles-Estats, situada al sostre de la Formació
Llerei-Baiau. En la part superior de la Formació Piles-Estats es troben nivells carbonatats,
que no s’han reconegut en l’àrea estudiada.
Els materials del substrat rocós són d’edat Cambroordoviciana (infracaradoc), en la seva
major part, i es van formar a partir del metamorfisme de contacte generat per una intrusió
granítica situada al sud i sud-oest de la zona. La unitat granítica no aflora en la zona
d’estudi, però s’han identificat blocs aïllats desplaçats de la seva àrea font.

2.2.2.

Cobertura Quaternària

Recobrint els materials del substrat paleozoic s’emplacen dipòsits quaternaris d’origen
fluvial, glacial i de dinàmica de vessant, sota condicions periglacials, és a dir, dipòsits
quaternaris d’origen de dinàmica de vessant (col.luvions).
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Aquests dipòsits estan formats per blocs i clasts rocosos poligènics (fil·lita, pissarra,
grauvaca i quarsita) de morfologia angulosa i mida centimètrica a decimètrica, en general i
mètrica puntualment, englobats en una matriu llimosa de color beige. L’estructura dels
dipòsits col·luvials sol ser caòtica i la fàbrica pot ser suportada per la matriu o pels clasts
segons el sector. Poden presentar potències variables, generalment d’ordre mètric a
decamètric.
Aquest dipòsit col·luvials i altres petits cons existents en aquesta zona, es formen pel
desmantellament o erosió sistemàtica dels massissos rocosos presents a la zona d’estudi
i s’acumulen en les zones inferiors dels seus vessants.
Cal destacar que en el sector objecte d’estudi s’han identificat, puntualment, zones dintre
dels dipòsits col·luvials, amb presència majoritària de blocs rocosos d’ordre mètric,
possiblement associats a despreniments o colades de blocs procedents de la part superior
del substrat rocós. En aquestes zones s’observen cicatrius de despreniments de certa
magnitud, afectant al substrat rocós paleozoic.
Els dipòsits col·luvials és la formació quaternària que ocupa la major superfície.

2.3.

ESTRUCTURA GEOLÒGICA

La zona d’estudi es situa a l’extrem oest de l’anticlinal o dom de la Pallaresa. Al sud de la
zona d’estudi es troben dos encavalcaments, els quals generen una estructura sinformal
reomplerta de materials carbonàtics del Silurià i constitueixen el Sinclinal de Llavorsí, i
més cap al sud es troba un altre Dom o anticlinori anomenat Dom de l’Orri, format també
per materials cambroordovicians.
En l’àrea d’estudi es poden reconèixer les estructures hercíniques en les que s’hi
sobreposen els efectes de la tectònica alpina. Encara que l’orogènia alpina va ser un
orògen compressiu, no va ocasionar una deformació gaire penetrativa, per tant el registre
d’aquest orògen sobre el sòcol es limita a importants fractures i a la consegüent rotació i
translació dels blocs que han produït la formació del relleu actual.
En general s’han observat i caracteritzat tres famílies de juntes en cadascun dels
emplaçaments:

2.3.1.

Anàlisi discontinuïtats

Les famílies de discontinuïtats que es troben presents als materials dels massissos en
que es construiran el futur túnel condicionaran el comportament d’aquests front a
8
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l’excavació. Sempre que parlem d’estudi estructural o d’estructura d’un massís rocós, ens
referirem a la determinació i definició de les diferents discontinuïtats que afecten i
seccionen la roca definida en l’apartat litològic. Aquests plans de discontinuïtat seran, en
última instància, els potencials responsables en la generació d’inestabilitats en massissos
rocosos poc alterats.

Per tal d’abordar l’estudi d’aquest fenomen, s’ha utilitzat la informació procedent de les
estacions geomecàniques. Aquestes estacions s’han portat a terme en diferents
afloraments del massís que es donen al llarg de tota la traça.
A la zona del túnel de Sorpe s’han caracteritzat les següents famílies de discontinuïtats:

TIPUS
DE
PLA

ORIENTACIÓ
ESPAIAT
(m)
AZIMUT CABUSSAMENT

CONTINUÏTAT
(m)

FARCIMENT
JCS*
(MPa)

JRC
S. DIR

S.
CAB

GRUIX TIPUS

S0

353º

50

2,0-6,0

>20

>20

20

-

-

34

J1

134º

66

2,0-6,0

1-3

1-3

10

-

-

34

J2

000

75

2,0-6,0

3-10

3-10

12

-

-

34

*El valor de JCS és el valor mitjà amb el martell de Schmidt.
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Fig. 1. Projecció estereogràfica de les famílies de discontinuïtats de la unitat QP.

2.4.

GEOMORFOLOGIA

El modelat del vessant meridional de la Serralada Pirinenca posseeix un acusat signe
estructural dominat per les alineacions de relleus plegats oest-est, amb depressions que
mantenen idèntica disposició.
A una escala de major detall apareixen modelats molt específics, que localment poden
ésser importants i que tenen gran valor com a testimonis de l’evolució de la serralada. Pot
destacar-se la formació de superfícies d’erosió, el modelat kàrstic, l’acció glacial i
periglacial, la dinàmica fluvial i l’evolució dels vessants.
A la zona d’estudi destaca l’existència durant el quaternari de les glaceres de vall que
discorrien per la vall del riu Bonaigua i de la Noguera Pallaresa. S’han reconegut restes de
llindars glacials.
El fort pendent mitjà (més gran de 30º) i la gran alçada de les carenes (de 2200 a 2500 m)
ha determinat l’existència d’un modelat de vessant en condicions periglacials, destacant
l’existència de cons i mantells de col·luvions.
Als voltants de l’Estany de la Senyora es troba un important dipòsit o colada de blocs que
arribarà a colmatar la vall de la Bonaigua originant un petit llac aigües a dalt. El fons de
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poca pendent relativa està ocupat en l’actualitat per una petita explanada fluvial que
conserva el nom de l’Estany de la Senyora.
Els despreniments de roques que donaren origen a aquesta colada de blocs i a altres
cons de col·luvions de menys entitat, han pogut originar-se a partir de la descompressió
postglaciar del massís rocós de la vall del riu Bonaigua. Això produeix un debilitament dels
materials fracturats pissarrosos i gresosos de la Solana de Sorpe, que amb l’acció de
cunyes de gel periglaciars ha produït despreniments en massa, amb cicatrius de
trencaments quasi circulars.

2.5.

HIDROGEOLOGIA

Segons les dades del extretes de la fitxa nº40 de les Masses d’aigua subterrània,
corresponent al Massís Axial Pirenaic, realitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua, el
substrat paleozoic està format per fil·lites i quarsarenites cambroordovicianes que són
pràcticament impermeables. L’aigua circula per aquests materials a través de les
fractures, que composen la permeabilitat secundària subsuperficial de l’aqüífer. La
fracturació es tanca en profunditat, reduint dràsticament la percolació.
La cobertura quaternària és molt permeable, no existeix acumulació d’aigua en els
dipòsits dels vessants degut al seu gran pendent. Existeix la possibilitat de que l’aigua
s’infiltri pels vessants i s’acumuli en aqüífers. L’aigua que s’infiltra prové de la pluja i del
desglaç. La descàrrega de l’aigua que s’infiltra té lloc per les nombroses fractures del
massís i per les fonts que són les que alimenten les capçaleres dels rius pirinencs.
La piezometria en aquests tipus d’aqüífers guarda un cert paral·lelisme amb la topografia,
en els llocs deprimits el nivell piezomètric està baix i en els llocs elevats el nivell
piezomètric es troba alt.
La direcció principal del flux coincideix bàsicament amb la del flux superficial, és a dir, en
el sentit del màxim pendent topogràfic. Els rius que es troben en aquesta zona són
drenants i guanyadors.
En la campanya de sondeigs realitzada per aquest estudi no s’ha arribat a interceptar el
nivell freàtic, ja que el nivell piezomètric es troba més baix, proper a la cota del riu
Bonaigua.
Els dipòsits fluvials del riu Bonaigua es troben en connexió hidràulica amb el cabal actiu,
constituint aqüífers d’escassa entitat.
No s’ha reconegut en la zona d’estudi l’existència d’aqüífers o surgències d’importància.
Predomina el drenatge superficial molt actiu sobre el terreny, després de períodes
11
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plujosos, donada la naturalesa pràcticament impermeable del substrat paleozoic, i
l’escassa potència i gran pendent general dels dipòsits quaternaris.
Amb totes aquestes dades s’ha realitzat una interpretació sobre la posició del nivell freàtic
al terreny que s’excavarà en el túnel projectat i la seva incidència sobre la construcció;
aparició d’humitats, degoteigs i surgències que, en general, es localitzaran en el pas de
zones de falles, dics o contactes litològics i es concentraran en èpoques de pluja. En
aquest cas s’ha interpretat que el nivell d’aigua es per sota de la rassant del túnel.
En les boques de sortida del túnel, es disposaran drens californians amb la finalitat de
facilitar el drenatge del formigó projectat i evitar pressions d’aigua superficial en el seu
trasdós.
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3. COMPORTAMENT DELS MATERIALS
En aquest capítol es fa una recapitulació de les característiques geotècniques del material
travessat pel túnel tenint en compte els resultats obtinguts dels estudis geològics del
projecte actual i dels resultats de laboratori corresponents.

3.1.

ASSAIGS DE LABORATORI I DE CAMP

Al tractar-se d’un projecte d’una millora general, condicionament i eixamplament de
l’actual traçat de la carretera, es disposa d’alguns assaigs de camp o de laboratori previs
que, però, no s’han tingut en compte ja que estan situats a una distància considerable de
la traça del túnel.
Al llarg de tota la traça del túnel s’han realitzat un total de 6 sondeigs.
També s’han realitzat un total de 6 estacions geomecàniques al llarg de la traça de l’actual
carretera en el tram del túnel en estudi.
Per al túnel objecte del present projecte el conjunt de les investigacions portades a terme
es recullen en la següent taula.

Túnel

Longitud túnel
en mina (m)

Nº sondeigs
propers

Total ml
sondeigs (m)

Separació
sondeigs (m)

Sorpe

389

6

123,4

60

Taula 3. Relació dels sondeigs existents en les proximitats del túnel projectat per a la

millora general, eixamplament i millora de l’actual C-28.
Les dades dels massís travessat pel túnel s’han vist complementades per les
corresponents estacions geomecàniques.
Sobre les mostres obtingudes en les investigacions de camp es va portar a terme un
seguit d’assaigs de laboratori. El nombre de cadascun dels assaigs de laboratori i
determinacions portades a terme s’indiquen tot seguit en la taula adjunta.
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Assaig i determinacions

Total

Humitat natural

11

Densitat

17

Límits d’Atterberg

2

Granulometries

2

Matèria orgànica

1

Acidesa Baumann-Gully

1

Continguts en guixos

1

Sals solubles

1

Sulfats

5

Col·lapse

1

Tilt Test

3

Assaigs de compressió simple

27

Assaig triaxial

5

Assaigs de tracció

17

Assaigs edomètrics

1

Taula 4. Relació dels assaigs de laboratori i determinacions realitzats a partir de les

mostres obtingudes dels sondeig.
Tot aquest volum d’informació ha estat objecte d’un anàlisis particular les conclusions del
qual es troben en l’annex de geologia i geotècnia. La relació de les investigacions de
camp portades a terme a la zona del túnel es recullen en els següents paràgrafs.
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Túnel de Sorpe
Per a la realització del projecte actualper tal de fer la investigació geotècnica del túnel s’ha
realitzat:
-Cartografia geològica i geotècnica general.
-Sondeigs: S-4, S-5, S-6, S-7, SH-1 i SH-2
-Punts d’observació geològica: EG-1, EG-2, EG-3, EG-4, EG-5, EG-6
-Sísmica de refracció: 5 perfils

3.2.

PARÀMETRES GEOTÈCNICS DELS MATERIALS

A l’annex de Geologia-Geotècnia s’ha fet una caracterització geotècnica detallada dels
materials travessats per la traça de la carretera C-28. Per major detall i informació sobre
els materials es refereix el lector a l’annex corresponent. A manera de resum es recullen
en aquest apartat les principals característiques dels materials presents en el massís a on
s’excavarà el túnel projectat.
Com ja s’ha citat en l’apartat anterior en l’annex de geologia i geotècnia s’han diferenciat 2
formacions. En el citat annex es recullen els resultats obtinguts de la caracterització
geotècnica per als materials de totes aquestes formacions (veure apèndix de resultats de
laboratori de l’annex de geologia i geotècnia). Del conjunt de les unitats diferenciades
únicament creua pel túnel la unitat QP. Un resum de les característiques geotècniques
d’aquestes formacions es descriuen tot seguit.
Roques metamòrfiques
En el cas del nostre túnel el massís que travessarà el futur túnel es troba format per
dipòsits metamòrfics constituïts per pissarres i quarsarenites de la formació QP.

3.2.1.

Formació QP

Aquesta formació es troba formada per pissarres, entre el qual s’intercalen nivells
centimètrics a decimètrics de quarsarenites. Els plans de discontinuïtats, estratificació i
juntes no són molt abundants, la qual cosa fa que el conjunt tingui un aspecte bastant
massiu i poc fracturat. Les dades de fracturació procedents de les estacions
geomecàniques donen lloc a la identificació de famílies de discontinuïtats les
característiques de les quals es recullen en l’apartat anterior.
15

Annex 3:. Túnel

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

En la següent taula es recullen els principals resultats obtinguts:
PQ fil·lites i quarsarenites de color marró-gris
Màxim

Mínim

Valor
mig

Percentil
30

Nombre
d’assaigs

Densitat natural (g/cm3)

2,81

2,27

2,64

2,64

17

Tracció indirecta (MPa)

15,4

2,3

9,1

7,7

17

Resistència a compressió simple (MPa)

119,5

12

43,36

21,69

27

Assaigs

Taula 5. Principals resultats obtinguts a partir dels assaigs de laboratori.

En base a la correlació de Hoek i Brown amb el criteri de Mohr Coulomb, s’obté un valor
de cohesió del massís rocós de 0,254 MPa i un angle de fregament de 46,10º.

3.3.

PARÀMETRES DE RESISTÈNCIA I DEFORMABILITAT DEL MASSÍS

ROCÒS
Un dels reptes més grans en el disseny d’obres subterrànies correspon a la determinació
de les propietats de resistència i deformabilitat del massís rocós que en el cas dels
massissos fracturats presenten problemes teòrics i experimentals de gran abast. Tot i
això, degut a que aquesta correspon a una qüestió d’importància fonamental en quasi tots
els dissenys que comprenen les excavacions en roca, resulta essencial de fer l’intent
d’estimar aquestes propietats amb la millor aproximació possible.
Necessitem definir com a paràmetres bàsics que caracteritzen el comportament mecànic
dels materials geotècnics en que s’excavarà el túnel el mòdul d’elasticitat E i el coeficient
de Poisson γ, per a la deformabilitat, i la cohesió c i l’angle de fregament intern Φ, per a la
resistència en cas que s’utilitzi el criteri de Mohr-Coulomb. Aquests paràmetres
delimitaran el llindar entre el comportament elàstic i elastoplàstic per a les anàlisis
tensodeformacionals dels processos d’excavació.
Les classificacions geomecàniques de caracterització del massís, també solen ser d’utilitat
per tal de poder estimar el rangs possibles de variació dels paràmetres mecànics que
definiran el comportament de la obra i que permetin tenir una aproximació sobre els
tractaments que requereix el terreny per tal d’aconseguir que aquests siguin estables
durant el procés d’excavació. Aquestes classificacions geomecàniques, que han
demostrat en molts casos la seva utilitat, cal tenir present que s’han d’aplicar tenint un
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coneixement profund de les condicions del terreny i que per tant és fonamental que
s’hagin basat en una campanya de camp acurada i complerta.

3.3.1.

Formacions geotècniques i classificacions geomecàniques

Aquestes classificacions corresponen a un mètode d’us generalitzat al projecte i
construcció de túnels, i gràcies a elles, és possible obtenir un millor coneixement,
interpretació i aplicació de les dades geològiques i geotècniques. A part d’aquest factor les
mateixes representen una eina molt útil que ajuda a la simulació del comportament
geomecànic dels massissos rocosos al permetre una primera aproximació dels
paràmetres mecànics de disseny així com també dels sistemes de suport, estabilització i
reforç més adient per al túnel.
Les dues classificacions geomecàniques que han aconseguit major difusió dins de
l’enginyeria de túnels corresponen a la Rock Mass Rating o RMR de Bieniawski i la
classificació de l’Institut Geotècnic Norueg (NGI) o sistema Q, desenvolupat per Barton,
Lien i Lunde. Totes dues es basen en dades de recuperació de testimonis, nº de famílies
de discontinuïtats, rugositat i estat de les discontinuïtats, presència d’aigua al massís i
addicionalment es consideren altres aspectes com la resistència de la roca matriu,
l’orientació relativa de les discontinuïtats respecte de la excavació i el tipus d’obra de que
es tracti.
Classificació RMR89
Aquesta classificació pren cinc paràmetres bàsics:
1) Resistència de la matriu de roca (utilitzant la classificació de Deere i Miller)
2) El RQD (Índex de qualitat de la roca, Deere)
3) Espaiat de les discontinuïtats
4) Estat de les discontinuïtat (Longitud, obertura, rugositat, replè i alteració)
5) Les condicions de l’aigua freàtica
A partir dels paràmetres de classificació s’obté un valor que posteriorment es corregit per
l’orientació de les discontinuïtats respecte de l’excavació. El valor numèric resultant
defineix cinc classes o categories de qualitat de roca.
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Classificació NGI (Q)
Aquest índex de qualitat NGI o sistema Q de Barton es basa en l’avaluació de sis
paràmetres, els rangs dels quals es troben definits d’acord a les seves característiques i
que s’expressen matemàticament de la següent manera:
Q=

RQD J r J w
⋅ ⋅
J n J a SRF

a on:
Q representa l’índex de qualitat del massís
RQD índex de qualitat de la roca
Jn nombre de sistemes de juntes
Jr nombre de la rugositat de les fissures
Ja nombre de l’alteració de les fissures
Jw factor de reducció per la presència d’aigua a les juntes
SRF factor de reducció per tensions
Aquestes classificacions tot i que representen una eina de gran utilitat i versatilitat en
cadascuna de les fases d’un projecte cal notar que tenen un caràcter altament empíric, i
d’altra banda es solen basar en dades de camp i extretes dels sondeigs, que són molt
puntuals i difícilment extrapolables a la totalitat del massís rocós. En tot cas el disseny
geotècnic d’un túnel no es pot recolzar únicament en aquestes classificacions de manera
que per a que aquests mètodes siguin realment representatius de la qualitat del massís, i
per tant útils al disseny definitiu dels sistemes d’estabilització, suport i reforçament del
terreny, és necessari dur un seguiment geotècnic durant l’excavació del túnel i anar
ajustant els valors dels diferents paràmetres a funció del que s’observa a cada presa de
dades.
Un dels primers paràmetres a considerar per tal de poder establir la classificació
geomecànica dels massissos rocosos correspon a la ruptura a compressió simple de la
roca intacta σ ci , el rang d’aquest paràmetre per a les diferents formacions diferenciades
l’obtindrem a partir del tractament estadístic de les dades de laboratori. D’aquesta manera
podem establir en primer terme els següents rangs de valors:
12≤σic ≤119 per a la formació QP.
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Es disposa de les dades procedents de 6 estacions geomecàniques realitzades al llarg del
traçat. Els valors dels RMR establerts en aquestes estacions varien entre 47 i 57 amb un
valor mig de 50. En aquestes estacions s’han estimat a més els valors de la classificació
NGI (Q). En el nostre cas els valors de Q varien entre 0,004125 i 1,5. Aquests valors cal
notar que en tots els casos corresponen a afloraments en superfície en que els materials
solen presentar un grau d’alteració més gran que en l’interior del massís.
Finalment els rangs de valors de RMR considerats per a les diferents formacions
corresponen a:
Formació Pissarres i quarsarenites (QP): RMR entre 50 i 55.

3.3.2.

Criteri de ruptura de Hoek-Brown

Hoek i Brown van portar a terme durant els anys 80 un treball extens de recopilació de
dades i proves de laboratori que els van portar a proposar un criteri de ruptura empíric que
a adquirit una amplia difusió al llarg dels anys dins de l’àmbit de la mecànica de roques i
que intenta caracteritzar el comportament de la roca intacta i del massís rocós per a certs
graus de fracturació d’aquest. De forma generalitzada el criteri suposa per a un massís
rocós fracturat, una relació no lineal entre les components de tensió principal efectiva, σ’1 i
σ’3 segons l’expressió:
σ 1' = σ 3' + σ ci ⋅ (mb ⋅

σ 3'
+ s)a
σ ci

A on mb correspon a la constant de Hoek i Brown que depèn de l’angle de fregament
intern, s el paràmetre que relaciona la resistència a la compressió simple de la roca
intacta amb la resistència a compressió simple en el massís rocós, a és una constant que
i
depèn de les característiques de la massa de roca i σ c la resistència a la compressió
simple corresponent a la roca intacta.
L’equació anterior d’aquest criteri de ruptura en l’espai de tensions de Mohr (σN – τ) dona
lloc a una paràbola amb origen definit per la resistència a tracció per a la roca matriu. Cal
tenir present que els autors varen arribar a derivar el criteri de ruptura basant-se en un ús
estadístic de dades empíriques de manera que no existeix cap relació fonamental entre
les constants empíriques utilitzades amb les característiques físiques de les roques. La
dificultat pràctica correspon per tant en estimar de forma adient les constants m i s. Els
autors varen suggerir que aquestes constants poden relacionar-se amb l’índex de qualitat
de la roca RMR que posteriorment es va canviar per el GSI si es suposen condicions
d’absència total d’aigua i orientació de les discontinuïtats favorables a l’excavació.
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Llei de resistència de la roca matriu

Per a la roca matriu l’expressió de la llei de resistència de Hoek i Brown correspon la
donada en el paràgraf anterior amb mb=mi (roca intacta), s=1 i a=0,5. Per a la
determinació dels paràmetres mi i σ ci de la roca cal portar a terme una campanya de
laboratori per a poder arribar a caracteritzar aquests paràmetres. En túnels relativament
curts o amb recursos per a l’exploració limitats es sol recórrer a taules que els propis
autors d’aquest criteri han publicat.

3.3.2.2.

Llei de resistència del massís rocós

El primer pas en la caracterització del massís rocós correspon a l’estimació dels
paràmetres del criteri de ruptura de Hoek-Brown. Per qüestions pràctiques ja que
l’aplicació del RMR no era indicada per a massissos de baixa qualitat geotècnica i per a
que les constants mb i s fossin també correlacionables amb l’índex Q de Barton, es va
introduir per part de Hoek un nou índex de qualitat anomenat GSI (Geological Strenght
Index) que per simplificar podem establir que equivalia al RMR de Bieniawski segons la
definició de 1976 per un massís rocós sec, o el RMR-5 de la versió de 1989.
Hoek a l’any 2.002 va incloure un nou coeficient D (factor de dany) que es troba relacionat
amb la quantitat de dany ocasionat al massís pel procediment d’excavació i la relaxació
del terreny. Aquest factor permet calcular els paràmetre del criteri de ruptura amb una
major confiança a la vegada que permet eliminar algunes de les restriccions en
l’aplicabilitat de les fórmules per a l’obtenció d’aquests que existien en les versions prèvies
del criteri.
Les relacions entre mb/mi s i a amb el GSI i el D proposades, per excavació en roques, i
que a la vegada permeten calcular la resistència a compressió del massís rocós són:
mb
⎛ GSI − 100 ⎞
= exp ⎜
⎟;
mi
⎝ 28 − 14 D ⎠
a=

1 1 − GSI /15 −20 / 3
+ (e
−e
);
2 6

⎛ GSI − 100 ⎞
s = exp ⎜
⎟
⎝ 9 − 3D ⎠

σ cm = σ ci ⋅ s a

A on els valors de mb i mi, corresponen respectivament al massís rocós i a la roca intacta.
Davant l’impossibilitat d’obtenir el paràmetre mi a través d’aproximacions de corbes
obtingudes d’una campanya d’assaigs triaxials o de compressió simple sobre mostres de
roca intacta es pot recórrer a les taules publicades per els propis autors del criteri. Com a
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verificació es poden utilitzar els valors dels paràmetres obtinguts a partir dels GSI i el
factor D amb els consignats en aquestes taules que en tot cas es poden utilitzar per
estimar els paràmetres del criteri de resistència quan no és possible disposar d’assaigs de
laboratori.
Els autors han publicat diverses versions dels criteris i de les corresponents taules. En
l’actualitat existeix la versió 2.002 del criteri, que inclou el factor D i noves expressions per
als tres paràmetres bàsics, incloent a i en la que ja no es donen restriccions per als valors
del GSI.
A partir del criteri de resistència de Hoek i Brown es possible estimar els paràmetres
resistents del criteri de ruptura de Mohr-Coulomb (cohesió i angle de fregament intern),
aquests valors es podran obtenir per a diferents nivells de tensió de confinament.
Aquesta obtenció de paràmetres segons el criteri de Mohr-Coulomb a partir del de Hoek i
Brown es justifica pel fet de que una gran part dels programes de càlcul (Elements Finits o
Diferencies Finites) solen implementar models del terreny basats en el criteri de MohrCoulomb mentre que encara són pocs els que ho fan amb models del terreny basats en el
criteri de ruptura de Hoek i Brown. Per altra part cal esmentar que el criteri de Hoek i
Brown no és aplicable a qualsevol tipus de roca i per tant cal recórrer en alguns casos al
criteri de Morh-Coulomb.
En la versió de l‘any 2.002 del criteri de ruptura de Hoek i Brown es recullen les
expressions per obtenir la cohesió i l’angle de fregament intern de la roca matriu per a un
interval determinat de tensions:
⎤
6amb ( s + mbσ 3n ) a −1
n a −1 ⎥
⎣ 2(1 + a)(2 + a) + 6amb ( s + mbσ 3 ) ⎦
⎡

φm = sin −1 ⎢

cm =

σ ci ⎡⎣(1 + 2a) s + (1 − a )mbσ 3n ⎤⎦ ( s + mbσ 3n ) a −1
(1 + a)(2 + a ) 1 +

6amb ( s + mbσ 3n ) a −1
(1 + a )(2 + a )

n
max
i
a on σ 3 = σ 3 / σ c

Aquestes expressions es deriven d’un ajust lineal sobre la corba obtinguda amb l’equació
del criteri generalitzat de Hoek i Brown per un rang de l’esforç principal menor de
σ t < σ 3 < σ 3max a on σ 3max correspon al valor màxim de l’esforç de confinament sobre el que es
considera la relació entre el criteri de Morh-Coulomb i el de Hoek i Brown. Aquest valor es
pot obtenir substituint els valors de mb, s i a en funció de la profunditat del túnel (H):
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σ 3max

a −1
⎡
⎛ mb
⎞ ⎤
+
−
−
+
4
(
8
)
m
s
a
m
s
s
]⎜
⎢ [ b
b
⎟ ⎥
⎝ 4
⎠ ⎥
= 0, 47(γ H )0,94 ⎢σ ci
⎢
⎥
2(1 + a)(2 + a)
⎢
⎥
⎣
⎦

0,06

Veiem en tot cas que el criteri de Hoek i Brown es caracteritza per una no-linealitat en
funció de les tensions de confinament, es per això que resulta molt important considerar el
rang de tensions amb el qual es pensa treballar. En última instància obtindrem una recta
de Mohr-Coulomb que tallarà a la envolvent de Hoek i Brown de manera que per a valors
baixos de la pressió de confinament es subestimarà la cohesió i sobreestimarà l’angle de
fregament intern, mentre que per a valors alts de la pressió de confinament es
sobreestimarà la cohesió mentre que es subestimarà l’angle de fregament intern. Es fa
recomanable en aquests casos el adoptar un rang en la profunditat del massís que variï
entre un parell de diàmetre per sobre del túnel fins a un parell de diàmetres per sota de la
base d’aquest. Un cop s’ha establert aquest rang es procedirà a el càlcul de les tensions
principals major i menor i s’estimarà els valors de cm i φm a partir de la simulació de
l’assaig triaxial a escala real per a cada punt de les envolvents de Hoek i Brown, calculada
sobre l’espai de Mohr (σN, τ).

3.3.2.3.

Estimació dels paràmetres deformacionals del massís rocós

El primer dels paràmetres deformacionals considerats correspon al mòdul d’elasticitat del
massís rocós Em.
En base a la correlació de Hoek i Brown i mitjançant el programa RocLab, s’obté un valor
de mòdul elàstic de 2890,86 MPa. Aquests valors es poden comprovar amb més
deteniment a l’annex de Geologia-Geotècnica corresponent.
Respecte del coeficient de Poisson cal indicar que no existeixen correlacions empíriques
per a l’estimació d’aquest en el massís. Si que existeixen no obstant taules amb valors
típics per al anàlisis de la interacció del terreny amb estructures de suport en que els
valors de coeficient de Poisson del massís varia entre εm=0,15 a 0,35. Aquest paràmetre
per tant es sol ajustar en base a l’experiència en casos similars i es sotmet a un anàlisi de
sensibilitat de la seva variació. Per tant, s’ha suposat un valor de 0,2 per a les pissarres.
Finalment cal notar que en el cas d’excavacions es sol adoptar com a hipòtesis que la
rigidesa dels materials en el cas de descàrrega (com en el cas de la excavació d’un túnel)
sol ser major que en el cas de càrrega de manera que caldrà aplicar aquest criteri tant per
al mòdul elàstic com per al coeficient de Poisson. En el cas del mòdul elàstic els valors
que s’obtenen mitjançant les correlacions empíriques es poden aplicar directament als
càlculs numèrics ja que incorporen aquest efecte.
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RESUM DE PARÀMETRES GEOTÈCNICS

En el següent quadre s’han resumit els rangs dels paràmetres geotècnics que
caracteritzen la formació geotècnica que constitueix el massís rocós implicat en el projecte
constructiu del túnel. Aquests valors s’han obtingut a partir de les dades de camp i
laboratori disponibles.

Formació

RMR

Pissarres i quarsarenites
50-55
(QP)

Densitat

Paràmetres elàstics

Hoek-Brown

(kN/m³)

E (MPa)

γ

m

s

27,0

2890,86

0,20

0,647

0,0013

Taula 6. Resum de paràmetres geotècnics.

Cal notar que els valors dels paràmetres corresponents al criteri de Hoek-Brown
corresponen als del massís amb pertorbació (D=0,5). Posteriorment en els successius
capítols es portaran a terme un seguit de particularitzacions a partir dels paràmetres
bàsics per tal d’obtenir els paràmetres de càlcul per a cadascun dels casos considerats
(càlculs de desmunts, càlculs de túnels,...). En aquests casos es tindrà en compte l’estat
tensional del massís per tal de considerar els paràmetres de les diferents formacions del
terreny.
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MÈTODE CONSTRUCTIU

S’entén per mètode constructiu el procediment o filosofia d’execució combinant l’ús dels
elements de sosteniment en un conjunt de fases, definint un cicle.
En aquest capítol es presentaran alguns dels mètodes constructius més rellevants per a
túnels; de manera que, considerant-ne tant avantatges com inconvenients es justifiqui
l’elecció del mètode escollit.

4.1.

PRESENTACIÓ DELS DIFERENTS MÈTODES

L’excavació de túnels es pot dividir a grans trets en tres categories. Els túnels es poden
construir:
- Sense escut (mètodes convencionals i d’excavació mecànica)
- Amb escut i front sense suport (TMB’s convencionals: “topos”, escuts convencionals o
mecanitzats)
- Amb escut i front amb suport (TMB’s pressuritzades: EPB, hidroescut, doble escut, etc.)
Escut designa el cilindre d’acer a l’interior del qual es pot treballar amb la protecció que
aquest ofereix. Per suport de front s’entén que al front s’hi aplica una pressió ajustable i
no-mecànica (pressió d’aire, pressió de líquid, pressió de terres, etc.). Segons aquesta
classificació, un front suportat de manera mecànica seria un front “sense suport”, ja que,
per exemple, l’aigua podria fluir cap l’interior de l’excavació.
En aquest capítol es centrarà l’atenció en els mètodes convencionals (o, més
concretament, l’excavació a secció complerta amb mètodes mecànics) front a l’ús de la
tuneladora.

4.1.1.

Execució per fases: NATM

El més estès dels mètodes convencionals és el Nou Mètode Austríac (NATM, New
Austrian Tunnelling Method). Altres mètodes rellevants són el mètode Anglès, el mètode
Belga, el mètode Alemany i el mètode Italià.
El NATM pretén aconseguir una òptima interacció entre el sosteniment i el terreny
circumdant. Així, el túnel es suporta per la cooperació entre el terreny i el sosteniment. Per
evitar que un dels dos aporti tota la resistència, s’aplica de forma progressiva el
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sosteniment i es permeten deformacions relativament grans del terreny. S’aconsegueix,
doncs, que hi hagi una redistribució de forces en el terreny amb moviments mínims del
sosteniment.

Les tesis principals del NATM són les següents:
1. AUTOSOSTENIMENT: El terreny pròxim al front, un cop tractat, ha de ser capaç
d’autosostenir-se. Això vol dir a la pràctica que:
a. El sosteniment inicial ha de suportar les zones més soltes i protegir-les front
a despreniments.
b. Quant més ràpid sigui el tractament inicial, menor serà la zona afectada. A
menor àrea pendent de sosteniment, menors seran les deformacions i les
tensions.
c. Es prefereix l’aproximació a formes d’excavació circulars.
2. COMPORTAMENT del terreny. Depèn bàsicament del temps:
a. S’ha de procurar el màxim ritme d’avanç: dividir la secció en fases sempre
és favorable.
b. Cal aconseguir aviat la màxima rutina en les operacions de construcció.
3. DEFORMACIÓ CONTROLADA: Hi ha models generals de distribució de tensions
màximes en la proximitat al front:
a. El sosteniment en la seva màxima intensitat ha d’estar acabat a una
distància del front no superior a la meitat del diàmetre.
Amb el NATM, usualment, el túnel s’excava en 2 grans fases de construcció, mitja secció
(avanç) i destrossa. Aquestes dues fases principals d’excavació es poden subdividir en
més d’una fase cada una.
Per a facilitar un bon efecte arc, les excavacions d’avanç i destrossa tenen lloc prou lluny
la una de l’altra de manera que no s’influenciïn mútuament. Malgrat tot, dos trams
d’excavació consecutius es troben tan un darrere l’altre, que els assentaments causats
per l’excavació prèvia possiblement no hagin assolit encara el seu valor final. D’aquesta
manera es limita l’assentament màxim.
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Durant la primera part de l’excavació s’han d’observar i monitoritzar amb detall el
comportament del sòl (mesura de convergències, col·locació d’extensòmetres) i els
assentaments. Així, les següents parts les podem trobar subjectes a adaptacions basades
a les observacions prèvies.

Amb tot, la tipologia més adequada de sosteniment s’acostuma a composar, en resum,
de:
-

Sistemes flexibles (bulons, formigó projectat, encavallades i combinacions
d’aquests elements).

-

Tècniques complementàries (paraigües de micropilots, injeccions, etc.).

Els rendiments depenen molt de la qualitat geotècnica del massís, però poden arribar a
ser comparables amb mètodes més efectius. D’altra banda, els costos d’adquisició de
l’equip són molt menors que els de les TBM, de manera que, per a túnels no massa llargs,
pot arribar a ser un clar avantatge econòmic. La única limitació pràctica és en el cas de
tenir terrenys altament inestables. Finalment cal notar que es tracta d’un procediment
àmpliament difós al nostre país que s’ha aplicat a nombroses obres gràcies a la seva
bona execució i adequació de costos.

4.1.2.

Construcció amb TBM’s. Execució integral

La característica principal de la construcció de túnels amb màquines tuneladores (TBM,
tunnel boring machines) és l’excavació a secció completa (execució integral), generalment
de secció circular.
El principi del seu funcionament és el següent: la part estàtica de la màquina es fixa
contra les parets del túnel per mitjà dels grippers extensibles, de manera que es crea una
empenta del cap giratori contra la roca del front. El tall mecànic de la roca s’aconsegueix
per la combinació d’esforços axials i tangencials que s’apliquen per mitjà de talladors.
D’acord amb aquest sistema, la resistència a tracció de la roca és un aspecte clau per a
explicar l’eficiència d’arrencament. Segons això, els factors clau que controlen el
rendiment de les màquines tuneladores TBM són:
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1. Per part del massís rocós: Resistència a compressió simple, composició química
(contingut en quars), discontinuïtats (i plans de sedimentació i esquistositat), i la
seva orientació, presència d’aigua i cobertura.
2. Quant al disseny del cap i talladors: Força per tallador, separació entre talladors,
afilat, revolucions
En base a aquestes consideracions, l’NGI (Institut Geotècnic Noruec) estima l’avanç en
roca dura com a funció de: índex de perforabilitat, empenta i diàmetre dels talladors,
fissuració de la roca. L’índex de perforabilitat (DRI) és un paràmetre a determinar al
laboratori i que depèn de la fragilitat i la tenacitat superficial del material.

4.2.

AVALUACIÓ I DETERMINACIÓ DEL MÈTODE ADEQUAT: NATM

El mètode de construcció escollit es basat en el NATM. Es tractarà doncs d’una excavació
per fases (mitja secció i destrossa). La raó és que es tracta d’un túnel de molt poca
longitud (389m) d’excavació en un roca. Per a aquesta mena de situacions geotècniques
l’excavació basant-se en els principis del NATM és l’opció més favorable ja que optimitza
rendiments i costos i aconsegueix una interacció favorable terreny-sosteniment. Tot i que
el massís es presenta força uniforme en la seva composició, el que afavoriria l’adopció
d’una excavació amb tuneladora, aquest factor no arriba a compensar les desavantatges
que comporta aquest mètode. Per tant, els avantatges pels quals es prefereix aquest
mètode a secció parcial poden enumerar-se:
-

Flexibilitat d’aplicació.

-

Control del front.

-

Adaptació a les sol·licitacions del terreny.

-

Ajust de costos.

A més a més, hi ha diversos inconvenients per a aquest cas que fan poc recomanable
l’opció de la tuneladora amb sosteniment de dovelles, ja que en primera aproximació
indica que és una opció molt més cara que el túnel convencional.
Aquest seguit de raons recolzen el fet de descartar l’opció d’una TBM. A la llum de les
dades disponibles, el procediment basat en el Nou Mètode Austríac és, doncs, el més
adaptat a les particulars condicions geomètriques i geotècniques del túnel. Per tant, el
túnel s’excavarà pel mètode NATM i es plantejarà en dues fases, avanç i destrossa. Si cal
es valorarà la necessitat de subdividir l’excavació en més fases. Les fases constructives
es detallaran més endavant al capítol “Fases constructives”.
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La correcta aplicació del mètode exigirà una informació directa i fiable del front mitjançant
l’examen geològic de l’excavació i el control permanent de l’auscultació, que proporciona
unes dades precises sobre el comportament dels sosteniments aplicats.
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EXCAVACIÓ

Un cop vist el mètode constructiu a aplicar, en aquest capítol es tracta el tema de
l’excavació, és a dir, l’execució d’aquest mètode constructiu.

5.1.

DETERMINACIÓ DEL MÈTODE D’EXCAVACIÓ

5.1.1.

Presentació dels diferents mètodes

Un cop s’ha determinat que el mètode constructiu serà en mina tradicional (basant-se en
el NATM), queden dos grans grups de tècniques d’excavació disponibles:
•

Excavació mecànica

•

Excavació amb explosius

A continuació es descriuen breument les possibilitats que ofereix cada grup:

5.1.1.1.

Excavació mecànica d’atac puntual

Consisteix en aconseguir la separació local dels minerals que formen la roca mitjançant
mètodes mecànics (talladors i fregadors), a través d’un seguit de fractures, com ara
fracturació deguda a tensió. La fracturació s’aconsegueix per percussió o per percussió
combinada amb tall. Segons això, la maquinaria de rotació (fregadores) aplica forces
actuants principalment de caràcter estàtic i la maquinària de percussió (piconadores)
aplica forces majoritàriament dinàmiques.
Els límits d’aplicació dels equips d’excavació mecànica vindran marcats per l’abrassivitat i
duresa de la roca.

Fregadores
L’estudi de viabilitat d’una màquina fregadora com alternativa d’excavació mecànica es fa
necessari pels avantatges que aquest tipus de màquines presenten en front altres tipus
d’excavació.
Concretament l’ús de fregadora presenta davant l’excavació convencional amb explosius
els següents avantatges:
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•

alta mecanització.

•

alteració de les característiques inicials de la roca més petita.

•

millor perfilat de la secció amb la conseqüent reducció del volum de
sobreexcavació.

•

millor adaptació a l’excavació per fases.

Les fregadores presenten també determinades limitacions d’ús. Per a efectuar l’elecció de
la fregadora entre els models existents s’han de considerar principalment els següents
factors: geometria de l’excavació i, especialment, la duresa i abrasivitat de les roques a
perforar.
Dins la geometria, el punt més important és el gàlib del túnel, doncs aquest pot
condicionar les dimensions de la màquina que es pot fer servir. L’excavació del túnel es
veurà condicionada per aquest fet, ja que el gàlib en el punt més alt de la volta s’espera
que sigui de 5,5 metres d’alçada en el cas de l’avanç.
La resistència a compressió de la roca és un dels determinants del pes de la fregadora i
potencia del cap de frec de la mateixa. El pes constituiria la reacció a l’acció que suposa
l’empenta sobre el front per executar l’excavació. La potencia del motor del cap de tall
està molt lligada al pes de la màquina i per tant a la mida d’aquesta. El rang de
resistències de roca fins al qual les fregadores poden treballar, si el contingut en minerals
abrasius no és elevat o la fracturació no és molt baixa, arriba fins els 80-120 MPa.
Una primera aproximació a la potència del cap de tall (en kW) es pot determinar, segons
López Jimeno (1997) mitjançant l’expressió:

POT = 0,87 ⋅ σ ci1,18
a on σci és la resistència a compressió simple en MPa.
La següent taula resumeix les resistències a compressió simple promig de la unitat QP i la
potència mínima de fregadora requerida:
Formació travessada

Resistència
compressió

Potència cap de
tall (kW)

Pissarres i
quarsarenites (QP)

50

87,96

Taula 7. Potències mínimes necessàries per a les diferents litologies a partir deσci.
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Ara bé, cal tenir en compte que el rendiment de tall disminueix amb l’augment de la
tenacitat de la roca. La seva aplicabilitat pot venir fortament condicionada per
l’abrassivitat, on el contingut en quars és determinant. Malauradament no es disposa de
resultats d’assaigs Schimacek realitzats a laboratori. Malgrat tot, com a primera
aproximació, es poden classificar les roques en funció del seu contingut en sílice segons
la següent taula:

Tipus de roca

%SiO2

Gres silici

98

Altres gresos

80-95

Arcoses

70-80

Granit

70

Grauvaca,
Granodiorita

60-70

Pissarra, Sienita

50-65

Basalt, Gabre

50

Argila

40

Calcària, dolomia

2-10

Taula 8. Continguts en sílice segons el tipus de roca

Tot i que no s’han portat a terme assaigs petrogràfics podem donar valors aproximats per
a la litologia present a la traça del túnel a partir de valors que provenen de taules. La
litologia considerada correspon a les pissarres (QP), aquesta roca metamòrfica es
caracteritza per un contingut de sílice d’entre un 50 i un 65%.
Tenint present la mida de gra típiques de les roques metamòrfiques (inferiors a 0,01 cm) i
els valors de resistència a la tracció σti s’obtenen valors del coeficient F de Schimazek de
0,65.
L’abrassivitat mesurada amb l’índex Cerchar és molt útil per conèixer el cost de la
perforació d’un túnel en roca amb mitjans mecànics. Tot i que no es disposen de dades
d’aquest assaig cal notar que en el cas del sauló els índexs Cerchar solen ser força
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elevats ja que correspon a una roca altament a extremadament abrasiva. Les quarsites
poden presentar-se moderadament abrasius mentre que les fil·lites es poden classificar
com a lleugerament abrasius segons la següent taula.

CLASSIFICACIÓ

ÍNDEX
CERCHAR

Extremadament
abrassiva

> 4.5

Altament abrassiva

4.25 – 4.5

Abrassiva

4.0 – 4.25

Moderadament
abrassiva

3.5 – 4.0

Abrassivitat mitja

2.5 – 3.5

Lleugerament
abrassiva

1.2 – 2.5

Extremadament poc
abrassiva

< 1.2

Taula 9. Classificació de l’índex Cerchar.

Finalment cal notar que a partir de la resistència a la compressió simple i/o del RQD es
pot avaluar el rendiment d’aquests tipus de màquines mitjançant les correlacions
proposades per diferents autors. Westfalia proposa la següent relació entre potència i la
resistència de la roca:
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Potència del
cap de tall
(kW)
300

Resistència a compressió simple de la
120

100

50

30

20

8

Rendiment m3/h (Ce=1.00) (Ri)
29

50

72

94

116

12

29

48

67

81

27

27

34

46

50

12

17

41

40

6

12

35

3

12

200

23

110

20

Taula 10. Relació entre potència i resistència de la roca (Westfalia)

Piconadores
El martell picador pesant, muntat al braç d’una retro, pot ser una bona alternativa en
materials competents a on la fregadora pot començar a tenir problemes. El seu ús pot
estar limitat a trams curts, amb el que no s’augmenta la inversió en maquinaria. Cal
considerar però les dimensions de la secció d’excavació així com el rendiment d’aquest
sistema d’excavació enfront d’altres com poden ser l’excavació amb explosius.

5.1.1.2.

Excavació amb explosius

Els explosius presenten una sèrie d’avantatges:

•

màxima flexibilitat en front a canvis litològics o presència de zones fracturades

•

molt bona adaptació a l’excavació per fases.

Tenen els problemes de donar lloc a seccions més irregulars i provocar una major
alteració del massís, encara que aquests problemes es poden reduir en gran mesura si
s’apliquen tècniques de contorn.
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Voladures en túnels
A continuació es presenten algunes idees centrals en l’ús d’explosius en túnels.
Els equips dels quals es disposa actualment al mercat per a l’execució de túnels,
permeten perforar barrenes de 27 a 51mm de diàmetre. Generalment, l’elecció del
diàmetre de perforació es fa atenent a la secció del túnel i segons un seguit de
paràmetres que es presenten tot seguit. Per a una secció entre 10 i 30 m² el diàmetre de
les perforacions es sol situar entre els 35 i 45 mm.
Les voladures en túnel es caracteritzen per la manca d’una superfície lliure de sortida,
exceptuant el front d’atac mateix. Si s’explosionessin totes les barrines alhora,
s’aconseguiria el trencament del terreny, però aquest no podria ser mobilitzat. El principi
d’execució es basa en crear primer un forat lliure al centre del front cap al qual trencaran
les càrregues restants de la secció.
L’avanç dels passes està limitat pel diàmetre de la barrina d’expansió i la desviació de les
barrenes carregades. Sempre i quan aquest darrer factor es mantingui per sota del 2%,
els passes d’avanç mitjans “X” poden arribar al 95% de la profunditat de les barrines "L".
Les longituds dels retacats en aquest tipus de voladures acostumen a ser unes 10
vegades el diàmetre de les barrines.
Pel que fa al tipus d’explosiu, cal dir que la seva elecció per a una operació determinada
requereix parar molta atenció tan a les propietats de les roques a fragmentar com a les
dels explosius disponibles al mercat.
Quan s’arrenquen roques massives on quasi tota la superfície específica es crea en la
voladura, els explosius adequats són els de major potència i velocitat de detonació. En
roques intensament fracturades en les que la superfície total de les discontinuïtats
representa una àrea relativament major que la que es crea en voladura, els explosius de
baixa densitat i baixa velocitat de detonació són els més eficients.
Si la roca és molt compacta i poc fracturada, s’utilitza preferentment Goma 2EC, ja que
allibera molta energia. No obstant, quan les roques són de densitat mitjana o estan molt
fracturades, el rendiment de la voladura amb Goma-2EC disminueix perquè es dissipa
gran part de l’energia en les fractures. En aquests casos s’optimitza el rendiment utilitzant
Riogel 2 o Amonita 2-I.
Si la presència d’aigua a les barrenes és abundant, la Goma-2EC és més apropiada, ja
que, en ser un explosiu d’alta densitat, permet major concentració d’energia per densitat
de volum.
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El factor més important que pot limitar l’ús d’explosius, son les vibracions provocades. En
el nostre cas no es troben construccions en un radi de 100 metres al voltant del túnel.
Aleshores, en el cas de requerir l’ús d’explosius, caldria fer un estudi previ de vibracions
per a determinar la relació càrrega distància, de manera que estigui dins la normativa
pertinent. Per a acatar la normativa caldrà limitar la càrrega màxima operant o càrrega
instantània ja que aquesta té una relació directa amb la generació de vibracions. Segons
aquest estudi, en cas que es considerés necessari, s’hauria d’avaluar la necessitat
d’utilitzar detonadors electrònics per a limitar més precisament el volum explosionat en
cada detonació.
A banda de cenyir-se a les consideracions requerides per la normativa, en aquells trams
en els quals es considerés adequat utilitzar explosius, es prescriu mesurar amb
sismògrafs en tot aquell avanç que afecti a la zona del túnel existent.
D’acord amb el que s’estipula a l’Ordre del 29 de Juliol de 1994 per la que es modifica la
ITC 10.3.1 “Explosivos. Voladuras especiales”, en el cas de fer la voladura a prop de línies
o estacions transformadores s’han de respectar les següents distàncies de seguretat:

Tensió de la línia (V)

Distància
(m)

< 1.000

10

1.000 - 6.000

20

6.000 - 11.000

50

11.000 - 60.000

100

> 60.000

200

Líneas de FFCC a cualquier
tensión

300

Taula 11. Disposicions de seguretat per proximitat a línies elèctriques

En els casos en que la distància prevista sigui inferior a la indicada, caldrà fer un estudi
preliminar que garanteixi que no hi ha riscos tant per derivacions de corrent com per
inducció de corrents sobre el circuit de voladura. En cas que les línies siguin molt
properes, caldrà preveure l’ús de detonadors no elèctrics.
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Ja s’ha incidit anteriorment en la necessitat de fer estudis previs de vibracions. En aquest
cas, s’aplicarà la normativa UNE 22-381-93 per al control de vibracions de voladures. La
norma classifica les estructures i edificacions pròximes a la zona de voladures en tres
grups:

•

Grup I: Edificis i naus industrials lleugeres amb estructures de formigó armat
o metàl·liques.

•

Grup II: Edificis de vivendes, oficines, centres comercials i d’oci que
compleixin la normativa legal en vigor. Edificis i estructures de valor
arqueològic, arquitectònic o històric que per la seva robustesa no presenten
especial sensibilitat a les vibracions.

•

Grup III: Edificis i estructures de valor arqueològic, arquitectònic o històric que
per la seva robustesa no presenten especial sensibilitat a les vibracions, ja
sigui per característiques intrínseques seves o per elements que puguin
contenir.

En funció de la freqüència principal de vibració i tenint en compte el tipus d’estructura a
protegir, s’estableixen els següents llindars màxims que garanteixen la inexistència de
sorolls.
Freqüència principal (Hz)
2 - 15

15 - 75

> 75

Velocitat
(mm/s)

Desplaçament
(mm)

Velocitat
(mm/s)

I

20

0,212

100

II

9

0,095

45

III

4

0,042

20

TIPUS
D’ESTRUCTURA

Taula 12. Llindars màxims per a la inexistència de sorolls

Als quadres per a freqüències compreses entre 15 i 75 Hz el nivell ve donat pel
desplaçament. Aleshores, la velocitat equivalent es pot calcular coneixent la freqüència
principal amb la fórmula:
v=2πfd
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on:

•

v

= velocitat de vibració equivalent (mm/s)

•

f

= freqüència principal (Hz)

•

d

= desplaçament admissible indicat a la taula anterior (mm)

Per a l’estudi de vibracions es requereix:

•

Determinació del tipus de massís rocós damunt el qual es cimenta l’estructura
considerada en funció de la velocitat de propagació de les ones sísmiques
(veure annex de Geologia i Geotècnia).

•

Determinació del grup d’estructura en funció a la classificació anteriorment
descrita

•

Determinació de la distància entre la voladura i l’estructura en metres

•

Determinació de la càrrega màxima instantània de projecte en kg que es
preveu detonar.

En funció del tipus d’estructura i de massís, es corregirà la càrrega instantània
multiplicant-la per un factor Fe, que considera l’estructura a preservar, i un factor Fr que
considera la freqüència dominant, condicionada pel tipus de massís rocós.
Qc = Fr · Fe · Q

ESTRUCTURA GRUP

Fe

MASSÍS ROCÓS

Fr

I

0,28

Dur

0,40

II

1,00

Mig

1,00

III

3,57

Tou

2,52

Taula 13. Factors de correcció de la càrrega instantània màxima

A nivell general, les principals mesures que poden aplicar-se per a reduir els nivells de
vibracions transmesos a través del terreny es poden enumerar:

•

Reduir les càrregues operants mitjançant alguns dels sistemes següents:
eliminar la repetició de números de la sèrie de detonadors elèctrics i, si no fos
possible, utilitzar explosius seqüencials o amb mircoretardadors; disminuir
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diàmetres de perforació, o, tal i com s’ha apuntat abans, utilitzar detonadors
electrònics o no elèctrics, entre d’altres opcions.

•

Supervisar la perforació per a que els esquemes geomètrics reals coincideixin
amb els projectats.

•

Utilitzar sobreperforacions amb les longituds mínimes necessàries.

•

Disposar de fronts amb la major superfície lliure possible.

•

Projectar les voladures amb una relació entre l’alçada de banc i la pedra
superior a 2.

•

Crear pantalles o discontinuïtats entre les estructures a protegir i els
massissos a volar.

•

Escollir temps de retard entre barrenes i files de tal manera que s’eviti la
superposició d’ones i s’afavoreixi els desplaçament de la roca.

5.1.2.
5.1.2.1.

Avaluació i determinació del mètode d’excavació adequat
Classificació del terreny segons la seva excavabilitat

S’ha argumentat prèviament que els límits d’aplicació dels equips d’excavació mecànica
vindran marcats per l’abrassivitat i duresa de la roca. Malgrat no disposar de resultats de
laboratori de l’índex Schimazek i només tenir dades indirectes de l’abrassivitat, hi ha prou
informació a partir del coneixement de les litologies afectades.
Mitjançant les dades i resultats obtinguts a camp s’ha aplicat el mètode de Weaver. El
mètode de Weaver classifica el massís rocós en cinc tipologies que condicionen el grau
de ripabilitat en funció de set factors: velocitat sísmica, duresa, alteració, espaiat de
juntes, continuïtat d’aquestes, reompliment de juntes, i orientació de direcció i
cabussament.
En la següent taula queden resumits els set factors i la valoració del grau de ripabilitat
emprats en el mètode de Weaver.
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CLASSE DE
ROCA

I

II

III

IV

V

DESCRIPCIÓ

Roca molt
bona

Roca bona

Roca mitja

Roca
dolenta

Roca molt
dolenta

VELOCITAT
SÍSMICA (m/s)

> 2150

2150 1850

1850 - 1500

1500 - 1200

1200 - 450

Valoració

26

24

20

12

5

DURESA

Roca extr.
Dura

Roca molt
dura

Roca dura

Roca tova

Roca molt
tova

Valoració

10

5

2

1

0

ALTERACIÓ

Sana

Lleugerame
nt alterada

Alterada

Molt
alterada

Completame
nt alterada

Valoració

9

7

5

3

1

ESPAÏAT DE
JUNTES (mm)

>3000

3000 1000

1000 - 300

300 - 50

< 50

Valoració

30

25

20

10

5

CONTINUÏTAT
Discontinues
DE JUNTES

Poc
continues

Continues
Continues
Continua
sense
amb algun
amb
reompliment reompliment reompliment
3
0
0

Valoració

5

5

REOMPLIMEN
T DE JUNTES

Tancades

Quelcom
separades

Separació
< 1mm

Valoració

5

5

4

ORIENTACIÓ
DE JUNTES

Molt
Desfavorab
Poc
desfavorable
le
desfavorable

Reomplimen Reompliment
t < 5mm
> 5mm
3

1

Favorable

Molt
favorable

Valoració

15

13

10

5

3

VALORACIÓ

100 - 90

90 - 70*

70 - 50

50 - 25

< 25

VALORACIÓ
RIPABILITAT

Voladura

Ext. Dif de Molt difícil de
Difícil de
ripar
ripar
ripar
Taula 14. Grau de ripabilitat segons Weaver

Fàcilment
ripable

El valor obtingut mitjançant el mètode de Weaver ha estat de 78 i per tant situa la litologia
travessada com a roca de classe II per a les pissarres (PQ). Es tracta, per tant, de
materials extramademt difícils de ripar i que requereixen voladura.
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Conclusió: mètode d’excavació

De les consideracions anteriors, i de l’estudi de les zones dels túnels en projecte, es
poden extreure les següents conclusions pel que fa a l’elecció del mètode d’excavació:

•

El tipus de roca travessada es classifica com a extremadament difícils de ripar
i requerirà de voladura per a l’arrencament del material excepte en els primers
metres dels embrocaments.

A partir d’aquestes consideracions, l’opció més apropiada per al túnel és l’excavació
mitjançant explosius, recolzada en mitjans mecànics tipus piconadora quan s’estimi
apropiat, com en les zones de falla, ja que en aquesta zona apareixen les pissarres amb
quarsarenites, un material poc ripable.

Amb aquest mètode d’excavació es preveu una efectivitat en costos i rendiments, i es
tenen en compte les particularitats geològico-geotècniques del massís. Malgrat tot, en cas
de considerar-se oportú es podria preveure altres sistemes d’atac puntual que podrien
requerir la col·laboració d’explosius.
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SOSTENIMENT
6.1.

INTRODUCCIÓ

El disseny del sosteniment s’estableix, en un primer terme, a partir de les diferents
classificacions geomecàniques, tot tenint en consideració les situacions especials que es
puguin presentar, ja siguin per condicionants de caràcter geològic-geotècnic (cobertura,
recobriments quaternaris, grau d’alteració, etc.) com constructius (zones d’embrocament,
tractaments especials, etc.).
En funció dels paràmetres geològic-geotècnics s’ha pogut establir una tramificació i
preveure una primera aproximació a les necessitats de sosteniment de cada un d’aquests
sectors. La proposta de sosteniment s’ha definit primerament a partir de l’índex RMR
(Bieniawski) i després en funció de la Q de Barton. Aquests paràmetres geològicogeotècnics s’han obtingut a partir de les dades corresponents a les estacions
geomecàniques properes al traçat del túnel. A l’annex de Geologia-Geotècnia s’explica
amb deteniment com es determinen aquests coeficients.
L’objectiu d’aquest capítol és, doncs, establir amb detall les tipologies de sosteniment
definides així com els criteris que en condicionen l’aplicació, a fi i efecte de poder establir
una tramificació esquemàtica de sosteniments al llarg de la traça.
Posteriorment, en els capítols de càlculs justificatius, s’avaluaran, tan analítica com
numèricament, els sosteniments proposats.

6.2.

TRAMIFICACIÓ GEOTÈCNICA

La primera tramificació s’ha dut a terme basant-se en les propietats geotècniques dels
materials travessats per la traça que s’han obtingut de les dades de la realització
d’estacions geomecànica al llarg del traçat de la carretera.
Es presenten les correlacions més comunes entre el paràmetre RMR i Q de Barton per a
poder estimar els paràmetres en cas de no disposar de les estimacions segons les dues
classificacions. Es tracta de tres correlacions per a obtenir l’RMR a partir de la Q de
Barton i una fórmula per a fer el pas en sentit invers.
La correlació de Bieniawski fou la primera en ser establerta (1976) i proposa la següent
relació:

RMR = 9 ln Q + 44
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La correlació de Rutledge (1978) és:

RMR = 13,5 log Q + 43
I la darrera és la correlació de Moreno Tallón (1981):

RMR = 12,5 log Q + 55,2
Per procedir a l’inrevés, per a obtenir el valor de Q a partir de l’RMR, Barton (1995)
proposà la següent correlació:
Q = 10

⎛ RMR − 50 ⎞
⎜
⎟
15
⎝
⎠

A partir dels valors dels índexs de qualitat extrets de les dades de les estacions
geomecàniques, s’ha establert la següent tramificació per al túnel projectat:

LONGITUD
(m)

DESCRIPCIÓ

RMR

Q
estimat

289

Zona majoritària del túnel amb una
cobertora variable

55

2,15

40

Zona propera als embrocaments

45

0,46

60

Zona amb molta cobertura i/o amb
un tram de roca de pitjor qualitat
(per falles,etc.)

50

1

Taula 15. Tramificació establerta per al túnel.

La totalitat del túnel projectat travessa el substrat rocós format per les fil·lites i les
quarsarenites. i presenta un rang de valors de RMR entre 47 i 57 amb un valor mig
ponderat de 50. Com es pot constatar, la tramificació s’ha establert no només en funció
dels paràmetres geotècnics, sinó també procurant tenir en compte altres factors com la
proximitat a zones d’embrocaments o la cobertura.
La traça travessarà a més zones de falles que no es pot detallar amb exactitud on seran
per falta de dades.
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SOSTENIMENTS ESTIMATS A PARTIR DEL RMR

En funció dels paràmetres geotècnics de la tramifiació la primera estimació dels
sosteniments s’ha fet segons les propostes de Bieniawski.
A fi i efecte de poder associar les diferents tipologies de material constituent d’un massís
rocós poden definir-se unes categories de roca tal i com es presenten a continuació:
VALOR RMR CATEGORIA
QUALITAT
81 – 100
I
Molt bona
61 – 80
II
Bona
41 – 60
III
Mitja
21 – 40
IV
Dolenta
0 – 20
V
Molt dolenta
Taula 16. Categories del massís en funció del valor del RMR
Bieniawski (1979) va proposar una sèrie de sosteniments en funció del paràmetre RMR de
la classificació geomecànica. Es resumeix en la següent taula:

SOSTENIMENT PRIMARI
CLASSE
DE
RMR
ROCA

I

81 –
100

II

61 –
80

III

41 –
60

EXCAVACIÓ

A secció
completa.
Avançaments de
3 m.

Bulonat.
Bulons de φ 20
mm, amb
resina

Formigó projectat

Encavallades

Innecessària, malgrat algun buló ocasional.

Bulonat local a
la volta, amb
Plena secció. longituds de 2 –
5 cm en volta per a
Avançament de 3 m i separació
impermeabilitzacions
1 – 1.5 m.
de 2 – 2.5 m,
eventualment
amb malla
Bulonat
Galeria en la
sistemàtic de
clau i bastaixos.
5 a 10 cm en volta i
3–4mi
Avançaments de
3 cm en capcers.
separació de
1.5 a 3 m en
1.5 – 2 m en
galeria.
volta i capcers.
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SOSTENIMENT PRIMARI
CLASSE
DE
RMR
ROCA

IV

V

21 –
40

< 20

EXCAVACIÓ

Galeria en la
clau i bastaixos.
Avançaments de
1 a 1.5 m en
galeria.

Galeria múltiples
Avançaments de
0 a 1 m en
galeria.

Bulonat.
Bulons de φ 20
mm, amb
resina
Malla a la volta.
Bulonat
sistemàtic de
4–5mi
separació de 1
– 1.5 m en volta
i capcers, amb
Malla.
Bulonat
sistemàtic de
5–6mi
separació de
1.5 – 2 m en
volta i capcers
amb Malla.
Bulonat en la
solera

Formigó projectat

Encavallades

10 – 15 cm en volta i
10 cm en capcers.
Aplicació segons
avança la excavació.

Entibació
lleugera
ocasional,
amb
separacions
de 1.5 m.

Encavallades
15 – 20 cm volta, 15
fortes
cm en capcers i 5
separades
cm en front.
0.75 m amb
Aplicació immediata blindatge de
després de cada
xapa, i
voladura.
encavallades
en solera.

Taula 17. Sosteniments proposats per Bieniawski (1979) aplicada a túnels en secció de

ferradura, amplada màxima 10m i tensió màxima vertical de 250 kg/cm2
6.4.

SOSTENIMENT ESTIMAT A PARTIR DE L'ÍNDEX Q

Paral·lelament a la classificació feta amb les tipologies del massís segons el RMR es pot
expressar en termes de la Q de Barton:
VALOR DE Q
CATEGORIA
QUALITAT
(Barton)
Excepcionalment
400 – 1000
A
Extremadament
100 – 400
B
40 – 100
C
Molt bona
10 – 40
D
Bona
4 - 10
E
Mitja
1–4
F
Dolenta
0.1 – 1
G
Molt dolenta
Extremadament
0.01 – 0.1
H
Excepcionalment
0.001 – 0.01
I
Taula 18. Valors de Q per a les diferents categories del massís
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De la mateixa manera, Barton va proposar un seguit de sosteniments en funció del
paràmetre Q, en que per ser aplicats cal la determinació del “diàmetre equivalent”, que
Barton defineix a partir de l’expressió següent:

De =

D
ESR

On D és el diàmetre de l’excavació i ESR (Excavation Support Ratio) vol representar el
grau d’importància de l’excavació. Per a túnels de carretera o ferrocarril de caràcter
important pren valor de 1 (el diàmetre equivalent és el diàmetre de l’excavació).

Tenint en compte tant el diàmetre equivalent com el valor de qualitat de la roca determinat
a partir de la classificació de Barton es pot entrar a la gràfica següent per a determinar el
sosteniment requerit.

Fig. 2. Definició de les tipologies de sosteniment recomanades per Barton (1992) en

funció dels valors de Q i el diàmetre equivalent (importància de l’excavació)

6.5.

DESCRIPCIÓ DEL SOSTENIMENT

Les consideracions teòriques anteriors ens donen una primera proposta de sosteniments,
la qual es troba bastant limitada a l’hora de reflectir consideracions més pràctiques, in-situ.
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Per tal de resoldre aquesta restricció i que la solució quedi del costat de la seguretat, la
proposta definitiva de sosteniments, prenent el de Bieniawski com a punt de partida,
s’haurà de comprovar amb deteniment.
D’acord amb això, finalment es proposa per al túnel 2 tipus de sosteniment “estàndard”
(sosteniment ST-I i ST-II) i, a partir d’aquests sosteniments base, un sosteniment
d’embrocament (sosteniment ST-EI).

6.5.1.

Segellat

En tota la traça, s’aplicarà un segellat el qual serà de:

•

5cm per als sosteniments ST-I, ST-II i ST-EI.

El segellat s’aplicarà immediatament després d’haver excavat la secció per tal de protegir
tan el terreny, com les juntes. Aquest segellat no està inclòs en els gruixos de sosteniment
proposats a continuació.
El segellat, igual que les primeres capes de sosteniment, incorpora fibres metàl·liques
amb una densitat de 40 kg/m³.
Tal i com s’argumentarà més endavant, en les conclusions dels càlculs d’estabilitat davant
de falques, els mètodes numèrics han demostrat la importància de la correcta i immediata
aplicació del segellat per a la protecció de l’excavació.

6.5.2.

Sosteniments tipus túnel de Sorpe

A continuació es descriu els sosteniments tipus per al túnel de Sorpe, ordenats de més
lleuger a més pesant, és a dir, d’aquells que s’aplicaran en trams de major qualitat, a
aquells per a zones més dèbils.

6.5.2.1.

Sosteniment tipus ST-I

Es tracta del sosteniment que s’aplicarà a la major part del túnel exceptuant les zones de
falla i les zones d’embrocaments. Aquest sosteniment s’aplica en una roca de qualitat
geotècnica mitja a bona amb RMR elevats (superiors a 45 amb un valor mig de 50). En
total s’aplica al 75% del túnel en mina.
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Per a aquestes zones la longitud d’avançament pot ser de 2,5 m i s’espera un tipus de
roca que exigeixi excavació amb explosius i saneig mecànic.
A part del segellat de 5 cm de formigó projectat amb fibres metàl·liques, el sosteniment
incorpora:

•

20 cm de formigó projectat HP-30. Aquest gruix s’aplica en dues capes: una
primera capa de 10 cm de gruix reforçada amb fibres metàl·liques amb una
densitat de 40 kg/m3, i una segona capa de 10 cm de gruix sense fibres.

•

Malla electrosoldada 150x150x6mm abans de la última capa de formigó
projectat.

•

Bulonat φ=25mm; L=4m; Densitat: 1,0 x 1,25m. Els bulons seran barres d’acer
corrugat B-500, i actuaran com a perns d’ancoratge repartit a tota la seva
longitud mitjançant procediments químics com és la resina o cartutxos de
ciment.

S’haurà de tenir cura a l’hora de procedir en la col·locació del sosteniment. Així doncs
l’ordre a seguir seria:
· Aplicació del segellat.
· Bulonat sistemàtic.
· Primera capa de formigó projectat.
· Col·locació de la malla electrosoldada.
· Segona capa de formigó projectat.

6.5.2.2.

Sosteniment tipus ST-II

Es tracta d’un sosteniment que es preveu que s’utilitzi en les zones de falla del túnel.
D’aquesta manera s’estima que aquest sosteniment s’aplicarà en un 10% del túnel en
mina.
El sosteniment s’aplicarà en els trams amb on les fil·lites i quarsarenites del substrat hagin
quedat malmeses al trobar-se en zona de falla. La qualitat d’aquests materials, per tant,
baixarà respecte a la roca sana.
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Per a aquestes zones la longitud d’avançament pot ser de 1 m i s’espera un tipus de roca
que exigeixi excavació mixta.
El sosteniment ST-II consta de:

•

25cm de formigó projectat HP-30. S’apliquen en dues capes, una primera de
15cm de gruix i reforçada amb fibres metàl·liques (densitat 40kg/m3) i una
segona capa de 10cm de gruix, sense fibres metàl·liques.

•

Malla electrosoldada 150x150x6mm entre les dues capes de formigó de
sosteniment.

•

Bulonat: φ=25mm; L=4m; Densitat:1x1m. S’apliquen bulons només als
hastials, havent excavat la destrossa. Els 120º damunt la volta ja porten el
vano de micropilots i, per tant, no s’instal·len bulons. Els bulons seran barres
d’acer corrugat B-500, i actuaran com a perns d’ancoratge repartit a tota la
seva longitud mitjançant procediments químics com és la resina o cartutxos
de ciment.

•

Encavallades TH-29 amb espaiat longitudinal 1m.

Com en tots els casos, a part de la formigó projectat de sosteniment, s’aplicaran 5cm de
formigó de segellat.

6.5.2.3.

Sosteniments d’embrocament

En els embrocaments es preveu que, a banda dels elements de sosteniment estàndard
(formigó projectat, bulons, encavallades), cal assegurar l’aplicació dels següents elements
en el tram inicial de 20m:

•

Vano de micropilots 100/80, és a dir, amb diàmetre exterior 100mm i interior
80mm, amb diàmetre de perforació 150mm i amb un espaiat entre centres de
bulons adjacents de 60cm. Longitud 15m

•

Encavallades TH-29 amb l’espaiat longitudinal de 1,0 m

Els embrocaments s’excavaran amb mitjans mecànics tipus piconadora o fregadora
sempre que això sigui possible per a alterar menys el massís.
Des dels embrocaments del túnel s’aplicarà una visera de 8m de llarg al de l’oest i 6 al de
l’est, de TH-29 arriostrades amb tresillons, amb xapa Bernold. Aquests detalls es
discutiran més endavant a l’apartat “Embrocaments” dins el capítol de “Fases
constructives”.
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En els embrocaments s’han previst mesures de drenatge de l’aigua del massís en la zona
d’embrocaments amb la col·locació de dos drens californians al peu del talús, un a cada
banda del túnel de 20 metres de longitud i una inclinació del 10% cap al talús. I en tot el
frontal es disposaran de drens de 10 metres de longitud amb una inclinació del 10% cap al
talús en un mallat de 5x5 m.
Sosteniment ST-EI
És el sosteniment que s’aplica als dos embrocaments.
A banda del segellat de 5 cm de formigó projectat amb fibres, el sosteniment ST-EI
incorpora:

•

25 cm de formigó projectat HP-30. Es recomana aplicar la formigó projectat en
gruixos màxims de 10-15cm. Per tant, quan el sosteniment requereixi un gruix
de formigó projectat superior, s’haurà d’executar en diverses capes. En
aquest cas, s’aplicarà una primera capa de sosteniment de 15cm de gruix
amb fibres metàl·liques (40kg/m3) i una segona capa de 10cm de gruix sense
fibres.

•

Malla electrosoldada de 150x150x6mm abans de la última capa de formigó
projectat.

•

Vano de micropilots 100/80, és a dir, amb diàmetre exterior 100mm i interior
80mm, amb diàmetre de perforació 150mm i amb un espaiat entre centres de
bulons adjacents de 60cm. Longitud 15m

•

Encavallades TH-29 cada 1m longitudinal

•

Bulonat: φ=25mm; L=4m; Densitat:1x1m. S’apliquen bulons només als
hastials, havent excavat la destrossa. Els 120º damunt la volta ja porten el
vano de micropilots i, per tant, no s’instal·len bulons. Els bulons seran barres
d’acer corrugat B-500, i actuaran com a perns d’ancoratge repartit a tota la
seva longitud mitjançant procediments químics com és la resina o cartutxos
de ciment.

Per a aquestes zones la longitud d’avançament pot ser de 1 m.

6.6.

CRITERIS

D’APLICACIÓ

I

DISTRIBUCIÓ:

QUADRE

RESUM

DELS

SOSTENIMENTS TIPUS
A la pàgina següent, la taula resumeix els diferents tipus de sosteniment i la seva
distribució al llarg de la traça del túnel de Sorpe projectat.
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Estimació de la distribució dels sosteniments tipus.

La distribució dels sosteniments s’ha fet en funció d’un seguit de paràmetres, entre els
quals en destaquen:

•

Qualitat geotècnica del massís en cada tram: litologia, grau de tectonització,
RMR, etc.

Un altre criteri d’ajust a considerar en l’aplicació dels diferents tipus de sosteniment el
constituirà l’auscultació. Mitjançant un seguiment continu es podrà determinar la idoneïtat
del sosteniment previst per a cada tram i, en cas que s’escaigui, avaluar la necessitat
d’utilitzar elements addicionals de reforç.
Un altre factor a tenir en compte és la qualitat del retall aconseguit. Com que el mètode
d’excavació en línies general és amb explosius, poden produir-se sobreexcavacions o
major alteració del terreny circumdant. També cal considerar la possible caiguda de
falques de roca.
El túnel principal de Sorpe està format per 3 sosteniments tipus: un sosteniment per a la
major part del túnel, un sosteniment per a les zones més alterades del túnel, com les de
falla, i paral·lelament un sosteniment per a les zones d’embrocament.

A continuació es presenten unes taules resum de la tramificació definitiva de sosteniment.
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Descripció sosteniment i excavació
Longitud Tipologia Formigó
Bulons (L=4m)
tram (m) sosteniment projectat Esp.transv Esp. Long
(cm)
(m)
(m)
40,00

ST-EI

20

1

1

289

ST-I

15

1

1.25

60

ST-II

20

1

1

Encavallades
Esp. Long
Tipus
(m)
TH-29

TH-29

1,0

Mesures addicionals i comentaris
Paraigües micropilots 100/80, espaiat 60cm, L=15m

1,0

Excavació
Altura mitja Passe
secció (m) avanç (m)
5,5

1

5,5

2,5

5,5

1

Taula 19. Tramificació de sosteniments per al túnel
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TRACTAMENTS ESPECIALS
7.1.

TRACTAMENTS ESPECÍFICS DE SECCIONS TIPUS DE SOSTENIMENT

S’ha previst diversos tractaments especials associats a seccions tipus de sosteniment
particulars que s’han descrit amb detall en l’apartat corresponent a la descripció dels
sosteniments.
En el túnel s’ha previst com a tractament especial associat a seccions tipus de
sosteniment particulars els paraigües de micropilots en la zona dels embrocaments de les
seccions ST-EI.
També s’ha previst 30 metres de paraigües de micropilots100/80 amb diàmetre de
perforació 150 mm amb una longitud de 15 metres. Aquest tractament està previst com a
complement del ST-II per aquelles zones que estiguin molt meteoritzades.

7.2.

ALTRES TRACTAMENTS ESPECIALS

Independentment dels tractaments particulars descrits anteriorment, a criteri de la direcció
de l’obra i en funció el comportament del terreny i de l’evolució registrada amb
l’auscultació, es podran prendre diverses mesures de reforç.
Entre aquestes es preveu:

•

Aplicació de bulons de fibra de vidre i segellat del front per a reforç d’aquest.
Aquesta mesura ja es contempla de foma espefícica per als trams amb
presència de sauló. Aquesta mesura serà d’aplicació en particular per al
passes inicials on el temps de parada serà prolongat per permetre l’execució
dels diversos tractaments de paraigües que s’han de realitzar.

•

Reforç amb bulons llargs de longitud 6 m d’aquelles seccions on l’evolució de
les convergències ho estimi necessari.

•

Reforç amb bulons per a cosit de zones amb formació de falques
potencialment inestables.

•

Aplicació d’una solera provisional en l’avanç o una contravolta plana definitiva
en la secció total excavada en qualsevol tipus de secció de sosteniment en el
cas que les convergències no no s’estabilitzin.

•

Execució de potes d’elefant. La configuració d’aquestes es realitzarà amb el
mateix perfil de la encavallada corresponent, amb la generació d’un
sobreample de 1,5 metres sobre la secció teòrica d’excavació. Aquestes
potes d’elefant seran d’aplicació, en funció dels resultats de l’auscultació en el
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cas de comprovar, que en les zones de pitjor qualitat geotècnica, s’assoleixin
continuadament nivells d’alarma excessius (nivell vermell) en la excavació de
la mitja secció.
A més, i a criteri de la direcció d’obra, es podran realitzar sondejos de reconeixement des
del front d’excavació amb l’objectiu de detectar possibles canvis en el terreny i preveure
les necessitats de sosteniment i longituds de passe.
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8. REVESTIMENT I FERM

8.1.

REVESTIMENT

En aquest projecte la secció del túnel es contempla amb un revestiment, que defineix la
secció útil, constituït per plaques metàl·liques separades uns 15 cm del contorn del
sosteniment final del túnel. Els aproximadament 3,75 metres inferiors seran de xapa
d’acer vitrificat amb un muret de fons de 95 cm d’alçada.

8.2.

FERM DEL TÚNEL

En el túnel de Sorpe s’ha plantejat per a tot el túnel un ferm de formigó HF-4 amb un gruix
de 21 cm. Per sota d’aquest es troba una solera drenant de 25 cm de material tot-u
artificial.
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IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE

En aquest capítol s’analitzen les filtracions previsibles al túnel i les necessitats de
drenatge i impermeabilització en base a les estimacions d’infiltració realitzades.
L’execució del túnel en el massís fa que aquest actuï com un dren a efectes
hidrogeològics. La presència d’un túnel amb comportament drenant implica que el sistema
hidràulic del massís es modifica augmentant les sortides del sistema, mentre que les
entrades de tot el conjunt es mantenen. El nou balanç hídric analitzat indica que les
afeccions globals no són de magnitud important i no tenen un efecte rellevant sobre les
condicions mediambientals de l’entorn.
Basant-se en les dades del nivell d’aigua obtinguts en els sondeigs perforats per aquest
projecte en els que no s’ha arribat a interceptar el nivell freàtic, s’interpreta que no existeix
acumulació d’aigua en els dipòsits vessants degut al seu gran pendent, i existeix la
possibilitat de que l’aigua s’infiltri pels vessants i s’acumuli en aqüífers profunds.

9.1.

SECCIONS DE IMPERMEABILITZACIÓ

Tot seguit es descriuen els requeriments d’impermeabilització. A priori s’ha calculat el
túnel com a drenants.
En el túnel de Sorpe es preveu que porti un sistema de làmines drenants i impermeables
per a reconduir les aigües que creuen el sosteniment cap al sistema de drenatge del túnel
disposat al llarg de tot el túnel. A més, la solera del túnel serà drenant, formada per graves
a fi i efecte d’evitar supressions d’aigua.

9.1.1.

Estimació de les necessitats de impermeabilització

Es planteja el túnel de Sorpe com a túnel drenant. El túnel es planteja com a drenant en el
sentit que actuen com un dren en el massís on les aigües filtrades es recullen en un
sistema de drenatge i s’evacuen cap a l’exterior mitjançant col·lectors de desguàs.
Normalment aquests túnels drenats contemplen mesures de drenatge i
impermeabilització, que tenen com a objectiu evitar que les aigües de filtració, procedents
del massís rocós, entrin al interior del túnel. Cal aclarir que aquesta impermeabilització no
evita el drenatge del massís. L’entrada d’aigua al interior del túnel té diversos efectes
perjudicials: l’aigua ataca el formigó i l’acer, deteriorant el sosteniment existent. Amb el
temps i amb un ambient agressiu pot arribar inclús a destruir parcialment els elements de
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sosteniment, cosa que obligaria a la reparació contínua d’aquest, que exigiria un
tancament total o parcial de la infraestructura al trànsit.

Cal tenir en compte que en un massís rocós tectonitzat, la circulació d’aigua es produeix
preferentment per les fractures. Per tant, paràmetres com ara la continuïtat de les juntes,
estat i reompliments, tancament, etc., són clau per a poder quantificar i analitzar la
hidrogeologia d’un massís fracturat. La permeabilitat lligada a les diferents litologies i els
seus graus d’alteració té un rol cabdal per a quantificar les necessitats possibles
d’impermeabilització puntual.

9.1.2.

Tractaments d’impermeabilització

La impermeabilització dels túnels es pot establir en dos nivells o tipologies:

9.1.2.1.

Impermeabilització primària: captacions de surgències

És la que s’executa durant l’excavació. Es tracta d’una fase inicial en les operacions
ordinàries d’excavació i sosteniment en les proximitats del front. En cas que es detectin
surgències al contorn de la secció excavada, aquestes es recolliran mitjançant drens
puntuals al sosteniment que transportaran l’aigua cap a la base del túnel. Aquests drens
puntuals consistiran en mànegues o tubs flexibles introduïts a les perforacions del terreny i
fixats amb morter d’enduriment ràpid, facilitant així la col·locació del formigó projectat.
Mitjançant la conservació i la seva posterior prolongació a la xarxa de drenatge, aquestes
conduccions formaran part dels elements de drenatge i impermeabilització del túnel.
La prolongació de les conduccions de drenatge primari s’efectuarà mitjançant canals de
recollida superficial o sistemes “oberhasli” o similar, adossats a les parets de l’excavació,
fins a descarregar en les proximitats dels col·lectors de drenatge.

9.1.2.2.

Impermeabilització secundària amb làmines

Sobre el sosteniment i per al tractament d’aigües difoses s’aplicaran làmines de polietilè
reticulat i reforçat de 6 mm de gruix, per a drenar cap als col·lectors de peu. A la base, al
final de la làmina, es disposa un tub dren i, cada 50m, es transportarà l’aigua per a ser
recollida al dren col·lector del hastial mitjançant una arqueta.
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La col·locació de les làmines s’ha previst en el 90% del túnel. Podria donar-se el cas, tot i
que poc probable en un massís fracturat com el que ens ocupa, que en la fase de
construcció no aparegués aigua en determinades zones i es podria pensar fins i tot que no
és necessària la impermeabilització.

9.2.

DRENATGE

El túnel es projecta, com s’ha comentat amb anterioritat, com a túnel drenant. Aleshores,
respecte al drenatge s’actuarà recollint les aigües de la solera per una base filtrant de
graves, on hi haurà un tub dren situat a la zona del punt més baix de la secció.
L’aigua recollida al perímetre de la volta del túnel es conduirà a un tub col·lector a la base
de cada hastial.
Finalment, les aigües procedents del conjunt de la secció van a desembocar al dren
col·lector general que portaran les aigües cap a una de les boques del túnel abans del seu
abocament a llera.

9.2.1.

Característiques dels conductes

Amb aquests condicionants es planteja un tub dren col·lector general de 313 mm de
diàmetre per al túnel. Aquest tub col·lector és compartit amb el sistema de recollida
d’aigua de la calçada o vessaments que es puguin ocasionar.
Es tracta d’un sistema clàssic de drenatge, amb pous de registre cada 50m. El tub
col·lector es col·locarà al punt més baix de la secció depenent del peralt d’aquesta i
captarà les aigües procedents de la volta. En la base de la solera es situa una capa
drenant de graves que conduirà les filtracions cap al tub dren, evitant així que puguin
aparèixer subpressions, que podrien afectar el ferm.
A la part baixa de la impermeabilització amb làmina de polietilè es col·locarà un tub dren
de 160mm de diàmetre que en el capcer, tan dret com esquerra, es connectarà cada 50m
amb el col·lector general situat sota el voral. Per tant, es dimensiona un sistema de
recollida d’aigües de drenatge segregat.
Per a recollir les aigües de la calçada o vessaments que es puguin ocasionar, es disposa
d’un sistema de reixes situat al voral sobre el tub dren col·lector.

57

Annex 3:. Túnel

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

10. FASES CONSTRUCTIVES
10.1.

EXCAVACIÓ I SOSTENIMENT DEL TÚNEL

L’excavació del túnel serà en dues fases, mitja secció i destrossa, per a controlar les
deformacions i garantir l’estabilitat del front. Es tracta d’un procediment constructiu comú
on el primer que s’excava és la part superior del túnel (avanç o volta) i tot seguit es
procedeix a excavar la destrossa, la part inferior restant, per fases.
S’actuarà des de les dues boques. En el cas de treballar a contrapendent, s’ha de
preveure un sistema de bombeig continu al front, així com proporcionar les instal·lacions
necessàries per a evacuar l’aigua i transportar-la cap a les bases de decantació
oportunes.
De manera resumida, les fases d’excavació segueixen la següent seqüència:
1. Excavació de la mitja secció
2. Sosteniment de la mitja secció
3. Excavació de la destrossa
4. Sosteniment de la destrossa
Tot seguit es detallen les característiques geomètriques i constructives més rellevants.

10.1.1. Mitja secció d’avanç
La mitja secció superior s’excavarà primer i amb un decalatge mínim de 50 m respecte a
la destrossa que segueix. L’alçada de la mitja secció serà de 5,5 m per al túnel.
En quant als passes d’avanç, és a dir, en sentit longitudinal la profunditat de cada passe
d’excavació per al túnel, es resumeixen a la següent taula:
Sosteniment tipus
Sosteniment ST-I
Sosteniment ST-II
Sosteniment ST-EI

Passe
d’avanç
(m)
2,5
1
1

Coeficient de relaxació de
tensions (λ Panet)
Mitja secció
0,717
0,527
0,527

Destrossa
0,908
0,698
0,698

Taula 20. Passes d’avanç establerts i relaxació de tensions corresponent al túnel
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Els passes d’avanç es defineixen en funció del percentatge de relaxació de tensions al
massís desitjat. A majors passes, abans de col·locar la primera capa de sosteniment,
s’haurà relaxat una major magnitud de les tensions existents al terreny (i, corol·lari, major
deformació del massís), de manera que en instal·lar el sosteniment aquest es carregarà
menys. Així doncs, majors passes van lligats a sosteniments més lleugers i, per tant, a
millors qualitats de roca. Per contra, en les zones de menor qualitat geotècnica cal
sostenir abans i per tant aplicar menor passe d’excavació i deixar relaxar i deformar
menys el massís per raons de seguretat.
Aquesta relaxació de tensions es reflecteix en el paràmetre λ de Panet. Cal dir que els
valors de la taula són ja els corresponents a l’àrea d’excavació de la mitja secció (λ de
Panet és funció de la secció excavada).
Per a la destrossa, es planteja, sempre i quan sigui factible i a criteri de la D.O. quan
aquesta ho consideri apropiat, incrementar el passe d’excavació al doble del valor del
passe de l’avanç. Els coeficients de la taula 20 per a la destrossa corresponen a passes
d’excavació de destrossa iguals al doble dels corresponents a l’avanç; que quan sigui
possible, es proposa duplicar-los (només per a la destrossa).

10.1.2. Destrossa
La destrossa s’excavarà amb un decalatge mínim de 50 m respecte a la mitja secció.
Una possibilitat seria excavar un matxó central i després procedir a la destrossa dels
hastials. Si més no, aquest mètode s’ha rebutjat en aquest cas. La raó és que, en
excavar-se el túnel amb voladura, la precisió d’arrencament en un determinat punt pot ser
menor, en el sentit que podria haver-hi problemes a l’hora de garantir la geometria
d’aquest matxó central. En el cas que aquesta zona central es sobreexcavés una mica
massa d’un lateral, podria donar-se risc de descalçament del hastial de la volta ja
excavada.
Per a evitar aquest risc i en cas que la direcció d’obra o consideri oportú s’excavarà la
destrossa de manera partida, en dues fases de relació 1/3 i 2/3. Els fronts de destrossa
aniran decalats 1 diàmetre com a mínim en planta, per a no descalçar en una mateixa
secció els dos hastials. Els 2/3 s’excavaran primer i a continuació l’1/3 restant.

10.1.3. Fases constructives per als sosteniments del túnel
L’excavació serà segons el front d’avanç, mitjançant explosius o mitjans mecànics.
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En els passes en que la direcció d’obra ho consideri necessari es segellarà el front amb
un mínim de 5cm d’HP-30. amb 40kg/m³ de fibres.
A partir de les consideracions prèvies, cal redefinir les fases constructives d’instal·lació del
sosteniment. Pot definir-se la seqüència:
1. Excavació de la secció.
2. Segellat del perímetre (5cm).
3. Bulonat del perímetre (sosteniments tipus ST-I, ST-II).
4. Primera capa de formigonat amb fibres metàl·liques (10cm en el sosteniment ST-I,
15 cm en el sosteniment ST-II i ST-EI).
5. Col·locació de la malla electrosoldada.
6. Capa de formigonat de 10 cm de gruix.

10.2.

EMBROCAMENTS

Els embrocaments s’han analitzat en detall en l’annex de Geologia i Geotècnia, dins
l’apartat de desmunts (es tracta de desmunts en roca).
En l’estudi, es determinen quines són les zones d’inestabilitat en les quals s’ha de prendre
mesures correctores per a assegurar l’estabilitat del talús. S’ha utilitzat la proposta de
Rogers i Haycocks (1989) i també s’ha tingut en compte les recomanacions de Romana,
2000. Sense entrar en detalls, es presenten els resultats més rellevants de l’estudi.
Cal recordar que per als dos embrocaments s’ha previst un sosteniment protegit amb
paraigües de micropilots. Aquests micropilots tenen diàmetre exterior 100mm, diàmetre
interior 80mm i diàmetre d’excavació 150mm. La disposició és amb un espaiat entre
centres de micropilots adjacents de 60cm. La longitud dels micropilots s’estableix en 10m.
En ambdós casos l’angle del ventall és de 120º. Portaran una biga de lligat de formigó H25 i dimensions de 0,35x0,3.
Es disposen també a la base del talús a cadascun dels costats de l’embrocament dos tubs
drens cap a l’exterior amb Φ=10cm i longitud de 20m així com una malla de 5 m de
separació de tub drens de 10m de longitud, tots ells amb una pendent del 10% cap a
l’exterior, per a facilitar l’evacuació de l’aigua.
Els embrocaments aniran reforçats per endavant (visera) amb una bateria de 8m
d’encavallades TH-29 espaiades cada 0,5m. Ja al interior del túnel, els primers 20 des de
l’embrocament aniran reforçats amb encavallades TH-29 segons l’espaiat corresponent al
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del tipus de sosteniment d’embrocament (1 m). Les encavallades de la visera hauran
d’anar arriostrades amb tresillons i també es contempla l’aplicació de xapa Bernold de
3mm i 28 cm de formigó projectat HP-30 de sosteniment amb malla electrosoldada
150x150x6, amés d’un segellat per cara externa d’HP-30 de 5 cm.
D’acord amb aquestes premisses, els embrocaments del túnel de Sorpe portaran
sosteniment tipus EI.

10.2.1. Embrocament Oest (W)
Aquest desmunt forma l’embrocament frontal del túnel de Sorpe del costat Oest, aquest
talús es troba situat en el PK 3+120 amb una altura màxima de 18m. El desmunt es
caracteritza per estar format per les pissarres i quarsarenites del substrat rocós paleozòic
de la unitat PQ.
Es recomana un pendent de 1H:5V. Hi ha perill de formació de cunyes o falques.
Considerant les recomanacions de Rogers i Haycock (1989) i les de Romana (2000)
basades en el valor del RMRb es recomana la col·locació del bulons de 4 m de longitud i
ø 32, amb una malla de tripe torsió de 50x70 mm de pas de malla amb 2 mm de diàmetre.
La projecció de formigó HP-30 de 10 cm de gruix estarà repartit en un 20% en el total del
talús frontal i caldrà la seva col·locació en aquelles zones en les que la roca estigui més
alterada.
En aquest embrocament el túnel porta sosteniment tipus ST-EI.
Quan a la fonamentació de la visera, es proposa una fonamentació superficial tipus
sabata de 2m d’amplada. La profunditat de cimentació se situa en 0,8m.
Els talussos laterals s’han establert amb una pendent 1H:3V. Al talús esquerra de
l’embrocament Oest de 19m s’ha previst la col·locació de bulons de 4 metres de longitud,
2x2m amb una malla de triple torsió 50x70.

10.2.2. Embrocament Est (E)
Aquest desmunt forma l’embrocament frontal del túnel del costat Est, aquest talús es troba
situat en el PK 3+509 amb una altura màxima de 15m. Es caracteritza per estar format per
pissarres i quarsarenites a l’igual que a l’embrocament Oest.
Es recomana un pendent de 1H:5V. Considerant les recomanacions de Rogers i Haycock
1989 i les de Romana 2000 basades en el valor del RMRb es recomana la col·locació del
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bulons de 4m de longitud i ø 32, una malla de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla
amb 2 mm de diàmetre. La projecció de formigó HP-30 de 10 cm de gruix estarà repartit
en un 20% en el total del talús frontal i caldrà la seva col·locació en aquelles zones en les
que la roca estigui més alterada.
En aquest embrocament el túnel porta sosteniment tipus ST-EI.
Quan a la fonamentació de la visera es proposa una fonamentació superficial tipus sabata
de 2m d’amplada. La profunditat de cimentació se situa en 0,8m.
Els talussos laterals s’han establert amb una pendent 1H:3V. Al talús esquerra de
l’embrocament Est s’ha previst la instal·lació de bulons 1x1 de 4 metres de longitud amb
una malla de triple torsió 50x70.
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11. PLA D’AUSCULTACIÓ I CONTROL
11.1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

Amb l’objectiu d’implantar un sistema de control de l’obra des del punt de vista de la seva
evolució tensional, deformacional i d’afectació sobre les estructures properes existents,
s’implementarà un conjunt de mesures d’instrumentació i un pla de seguiment d’aquestes.
Pel compliment dels objectius marcats, s’establirà un pla de treball inicial. Entre els
aspecte més rellevants, aquest pla haurà de disposar a més del disseny, instal·lació i
seguiment de la instrumentació, del procés i transmissió de dades, anàlisi immediat
(gestió d’alarmes) i anàlisi de detalls.
Es presenta tot seguit les principals característiques referents a la instrumentació i
auscultació d’aquest projecte en el següent apartat.

11.2.

TREBALLS A REALITZAR

Es descriuen a continuació els treballs d’instrumentació que s’han previst de realitzar,
agrupats segons la seva localització o element estructural que tenen com a objectiu a
controlar, de manera que permet visualitzar de forma senzilla i unificada tot el conjunt de
mesures d’auscultació previstes per cada element. Posteriorment, en el següent apartat,
es presenten els equips de mesura previstos per a la realització d’aquests treballs, amb
les tasques que s’han assignat a nivell de projecte a cada equip.
Els grups o conjunts d’auscultació previstos són els següents:
-

Instrumentació del túnel: Instal·lació de perns de convergència i mesura de
convergències al interior del túnel, instal·lació i seguiment de cèl·lules de
pressió total el revestiment dels túnels i d’extensòmetres i extensímetres en
formigó i encavallades. Col·locació d’extensòmetres de barres.

Caldrà disposar d’un software o sistema de gestió de dades que permeti emmagatzemar
de forma senzilla tant les dades d’introducció manual com les automàtiques si n’hi
haguessin, i que al mateix temps permeti gestionar els sistemes d’alarma i de control del
risc.
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DISSENY DELS EQUIPS DE MESURA

11.3.1. Criteris de disseny
Per la realització dels treballs d’instrumentació és necessari un Pla d’Auscultació. Aquest
determinarà els equips de mesura a col·locar, la ubicació dels mateixos, amb quina
freqüència s’han de prendre les lectures, quines mesures per cada instrument
s’estableixen com a límits per determinar diferents nivells de risc, i com varia la freqüència
de lectures en cada nivell de risc.
Per al disseny de la instrumentació, es consideraran els diversos factors que a continuació
es detallen, a més de definir una zonificació de risc.
Els trams generats defineixen zones més o menys homogènies, que queda definida
bàsicament pel tipus de secció del túnel de nova construcció, la galeria de connexió i per
els embrocaments:
1. Zona d’embrocaments del túnel.
2. Zones amb sosteniment tipus ST-I
3. Zones amb sosteniment tipus ST-II i ST-EI
A cada zona se li assigna un color indicatiu del nivell de risc, que serà el que defineixi el
control a seguir en el tram. Donada les característiques de l’obra, s’assignen les següents
classes de risc:
1. Classe “Vermell / Risc alt”: No hi ha cap tram.
2. Classe “Ambre / Risc mig”: Trams de les zones d’embrocaments del túnel. Trams
secció tipus ST-II i ST-EI.
3. Classe “Verd / Risc petit”: Trams secció tipus ST-I.
Es podran, durant la fase d’obra, modificar a la baixa o a l’alça el nivell de risc assumit en
el projecte.

11.3.2. Instruments inclosos en el projecte
INSTRUMENTACIÓ DINS DEL TÚNEL

•

Mesura manual de convergències amb cinta

•

Cèl·lules de pressió total
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•

Extensímetre en formigó i armats

•

Extensòmetre incremental de barres

La situació de les seccions d’auscultació proposades és la següent:

11.3.2.1.

Secció d’auscultació de convergències

Formada únicament per de perns per a la mesura manual de convergències. Els perns es
col·locaran en el túnel (5 en total) un en clau, dos en la base de dels hastials de la secció
d’avanç i els altres dos en la base dels hastials de la secció complerta.
La distribució de les seccions es realitzarà segons el següent criteri:

•

Embrocament costat Oest: 1 secció.

•

Zona de sosteniments tipus ST-I: 15 seccions, 1 cada 25 metres.

•

Embrocament costat Est: 1 secció.

11.3.2.2.

Secció d’auscultació complerta

Formada per els següents elements:

•

Per a la mesura manual de convergències es disposaran perns de
convergència (5 perns). Els perns es col·locaran un en cada mur lateral del
túnel i un en la clau en la fase d’avanç. En la fase de destrossa s’afegiran 2
perns en els murs, a cota inferior, i es seguirà mesurant els superiors.

•

Es col·locaran tres cèl·lules de pressió radial entre el sosteniment i el terreny i
tres cèl·lules de pressió tangencial (o circumferencial) en l’interior del
sosteniment.

•

Es col·locaran tres extensímetres en les encavallades o en el formigó del
sosteniment, en funció del sosteniment tipus a col·locar.

•

Es col·locaran 3 extensòmetres de 3 barres cada un, un en la clau del túnel i
els altres dos als hastials.

Es preveu una única secció d’aquest tipus ubicada amb la següent distribució:

•

PK 3+380 (zona de màxima cobertura)
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DEFINICIÓ DELS LLINDARS DE RISC

Tots els nivells d’alarma s’implantaran respecte la lectura inicial, valor que es fixa amb
almenys tres lectures del mateix punt a diferents dies amb una antelació suficient abans
de l’inici de les obres a la zona auscultada.
La següent taula presenta els llindars de risc per a la totalitat d’instruments prescrits, d’un
mode més genèric que per a les convergències. Altre cop, és una proposta a títol
orientatiu, a revisar en funció de la ubicació definitiva de l’instrument i a validar o redefinir
en el Pla d’Instrumentació. En el cas de les convergències es podran adoptar valors
percentuals dels estimats en els càlculs.

INSTRUMENT

Tipus de

Verd

mesura i unitats

Ambre

Vermell

INSTRUMENTACIÓ EN EL TÚNEL
Mesura manual de
convergències amb
cinta
Cèl·lules de pressió
tangencial
(circumferencial)
Cèl·lules de pressió
total (radial)
Extensímetre en
formigó i armats
Extensòmetre
incremental de barres

Estabilitat dels llindars de risc
determinada per part de Direcció
d’Obra

Desplaçaments
(mm)
Pressió Total
(kPa)
Pressió Total
(kPa)
Deformació
circumferencial
(%)
Desplaçaments
(%)

< 100

100-300

> 300

< 10

10-50

> 50

0.05

0.05 – 0.10

> 0.10

< 0.010%

0.0100.025

> 0.025

Taula 21. Llindars de risc dels diferents instruments

11.5.

GESTIÓ DE DADES I CONTROL D’ALARMES

Amb els resultats que s’obtindran de les diferents lectures dels instruments, s’haurà de
contrastar de forma instantània i constant amb els nivells definits que permeten establir
quatre situacions de risc (sense risc, avís, alerta i alarma) amb un color per a cadascuna,
en funció de la magnitud de l’excés de moviments, deformacions o pressions sobre les
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admissibles i a les possibles conseqüències dels danys sobre la seguretat de les
infraestructures i de les persones.
En base a les previsions de càlcul efectuades i als criteris generals acceptats per als
diferents instruments segons la seva localització s’hauran de definir uns valors de
referència que corresponguin als llindars de risc dels diferents instruments segons la seva
localització.
S’haurà de presentar un pla d’instrumentació i auscultació. En aquest Pla s’especificaran
el tipus d’instruments que s’instal·laran, amb les seves especificacions tècniques,
esquema d’instal·lació i precisió en les mesures. En el Pla també s’especificaran la
periodicitat en la presa de mesures manuals i en l’actualització de les mesures
automàtiques si n’hi hagués, així com el sistema de gestió de les dades i els equips
aportats. Durant l’execució dels treballs, la Direcció d’Obra supervisarà la instal·lació dels
instruments i es farà càrrec de la presa de dades, editant informes periòdics i disposant
d’un sistema de gestió de les dades que permeti disposar d’aquestes en qualsevol
moment. La Direcció d’Obra podrà modificar la freqüència de presa de dades en qualsevol
moment, així com la modificació de la localització dels instruments, en funció de l’evolució
de l’obra.
En el cas que es detecti alguna anomalia que pugui comportar situacions excepcionals de
risc, s’haurà de prendre les mesures correctores adequades que poden comportar fins a
l’extrem de portar tot el sosteniment fins al front i el segellat d’aquest.
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12. SEGUIMENT GEOLÒGIC, GEOTÈCNIC I HIDROGEOLÒGIC
Seguint la metodologia dels mètodes d’excavació en mina tradicionals, la correcta
execució de la obra està lligada a la selecció o modificació si s’escau de les longituds de
passe de l’avanç així com del tipus de sosteniment. Per al compliment d’aquests objectius
es requereix, a més de l’auscultació del túnel sostingut, d’un control sistemàtic dels
materials del front que pot incloure eventuals reconeixements en avanç des del front.
Addicionalment, s’inclouran els treballs de control hidrogeològic de superfície, realitzant
aforaments en els punts d’aigua inventariats (fonts, pous, rieres i torrents) abans d’iniciar
els treballs i durant la realització d’aquests amb l’objectiu de poder valorar les possibles
afeccions degudes a l’obra, així com el volum d’aigua drenat pel túnel excavat en la fase
d’obra establint mesures periòdiques dels bombeigs i drenatges provisionals del túnel.
En aquest seguiment s’inclouen també les tasques de control topogràfic per a
comprovació de la secció excavada.

12.1.

CONTROL GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC DEL FRONT

S’haurà de realitzar un control geològic i geotècnic del front del túnel. Servirà per a
determinar la litologia dels materials travessats, confirmar l’estructura geològica i afinar la
determinació dels paràmetres geotècnics i geomecànics estimats en fase de projecte.
Aquest control s’haurà d’efectuar en la totalitat dels fronts excavats i inclourà un anàlisi
dels següents conceptes:
-

Litologia

-

Alteració dels materials

-

Estructura

-

Estudi de discontinuïtats

-

Índexs de qualitat de la roca

-

Circulació d’aigua

-

Anàlisi de mostres i assaigs senzills (tipus martell Schmidt, assaig de
càrrega puntual, etc)

Els resultats d’aquest anàlisi s’hauran de comparar i veure la seva correlació o
coincidència amb les dades estimades de projecte, decidint quan convingui el canvi de
tipus de sosteniment.
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RECONEIXEMENTS

Es duran a terme reconeixements addicionals en funció de les necessitats de l’obra i a
criteri de la Direcció d’obra.
El procediment de reconeixement en front més senzill consistirà en la perforació de
sondeigs destructius amb els medis propis utilitzat en obra, observant la velocitat de
penetració, color dels materials triturats en el retorn, etc. La utilitat d’aquest sistema és
ajudar a la Direcció d’Obra a confirmar la continuïtat de les zones fracturades, optant per
un canvi de sosteniment o per simples actuacions puntuals de reforç en les zones que no
presentin continuïtat. Altres reconeixements de més envergadura seran la perforació de
sondeigs verticals o inclinats d’investigació amb recuperació de testimoni, que es podran
efectuar en les proximitats de d’importants estructures geològiques esperades o zones de
baixa qualitat geotècnica per a la confirmació de la seva extensió.

12.3.

CONTROL TOPOGRÀFIC

S’haurà de realitzar el control topogràfic dels avanços per a la comprovació de la secció
excavada mitjançant perfils de topografia en cada avanç per a valorar la sobreexcavació i
sobretot la falta d’excavació (aquelles zones que quedin dintre de secció teòrica) i que
hauran de ser corregides ja que des del punt de vista de l’aplicació del revestiment poden
ser zones crítiques. Aquest control ha de servir també per a confirmar la adequada
execució de l’excavació des de el punt de vista de la planta i l’alçat del traçat projectat.

12.4.

CONTROL HIDROGEOLÒGIC DE SUPERFÍCIE

En cas que es consideri necessari, es realitzarà un control hidrogeològic de superfície.
Aquest control fa referència a la realització d’aforaments periòdics de les fonts, pous i
cursos d’aigua susceptibles de tenir alguna afecció. Aquest seguiment tindrà per objectiu
valorar i detectar si hi ha una afectació real degut al drenatge del massís que suposarà
l’obra del túnel, i en cas que sigui així poder dur a terme les actuacions correctores
necessàries per a restablir les condicions inicials.
L’execució d’aquestes actuacions estarà condicionada a que en aquest seguiment
hidrogeològic d’obra es detectin afeccions significatives.
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13. COMPROVACIÓ DEL SOSTENIMENT PEL MÈTODE DE CONFINAMENT –
SOSTENIMENT
Un cop definits els diferents tipus de sosteniment que correspon al túnel, cal comprovar
que compleixin les sol·licitacions. Les comprovacions es faran tan analítica com
numèricament.

13.1.

INTRODUCCIÓ

Aquest capítol resumeix els resultats de les comprovacions analítiques, fetes amb la teoria
de convergència-confinament.
Per tal de comprovar que el sosteniment proposat farà les funcions de suport del massís
rocós en condicions de seguretat cal efectuar una anàlisi simplificada de la interacció
terreny – sosteniment. S’han de tenir en compte paràmetres fonamentals del terreny
(mòduls elàstics, criteris de ruptura, deformabilitat post – ruptura) i del sosteniment
(rigidesa i la seva càrrega última).
La idea fonamental es basa en calcular les sol·licitacions del terreny i comprovar que
aquestes són inferiors, tenint en compte el factor de seguretat, a la resistència del material
que fa les funcions de sosteniment (bulons, formigó projectat, encavallades).
El mètode utilitzat per calcular les sol·licitacions del terreny es basa en trobar les
condicions de equilibri de pressió i deformació, (peq, ueq), en que interaccionen el túnel i el
sosteniment. Els valors de (peq, ueq) quedaran definits per la intersecció de la corba de
convergència del túnel, CC, amb la corba de confinament del sosteniment, CF, en el
diagrama pressió versus deformació. De forma pràctica simplificada aquest mètode
s’il·lustra a la següent figura, per a un cas real. Els valors d’equilibri que s’obtenen per
intersecció de les dues corbes mostren els valors de les sol·licitacions del sosteniment en
front l’acció del túnel.
Per aplicar aquest mètode és necessari:

•

Determinar la corba CC (que només depèn de les característiques del terreny)

•

Determinar la rigidesa del sosteniment (K).

•

Determinar la deformació del túnel ud (ó de forma equivalent Pd) corresponent a la
instal·lació del sosteniment.
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presión de confinamiento (MPa)

0,90
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0,000
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0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

semiconvergencia (m)
hastial

sostenimiento

bóveda

solera

Fig. 3. Figura il·lustrativa del mètode confinament – sosteniment per a la

determinació de les sol·licitacions del sosteniment

13.2.

DETERMINACIÓ DE LA CORBA CARACTERÍSTICA DEL TERRENY, (CC).

Per determinar la corba característica del terreny s’ha considerat el comportament
elastoplàstic del terreny. S’ha triat el criteri de ruptura de Hoek – Brown, per la seva
fidelitat per reproduir les envolvents de ruptura no lineals observades en roca. S’ha
examinat el cas de túnel circular en deformació plana.
El mètode descrit te les limitacions que es deriven de les hipòtesis o condicions que
condueixen a la seva formulació. Les més destacades son:

•

Estat de tensions inicial isòtrop i homogeni.

•

Geometries circulars.

•

Dificultats per adaptar el comportament tridimensional del front i per estimar el
moviment ud.

•

No es considera el gradient de tensions que la gravetat introdueix en l’entorn del
túnel.

Com a avantatge es ressenyable dir que és possible obtenir solucions analítiques per a
molts casos i que la comparació amb altres mètodes més avançats (numèrics) es bastant
satisfactòria.
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A continuació es presenta la solució analítica de la CC per el criteri de ruptura de Hoek –
Brown:

•

•

ui
p − pi
= 0
ri
2G

Tram de comportament elàstic:

εθ = −

Tram de comportament plàstic:

⎛ ⎡1 − eav ⎤ 1 / 2 ⎞
⎟
u i = ri 0 ⎜1 − ⎢
⎜ ⎣ 1 + A ⎥⎦ ⎟
⎠
⎝

On:
ui = desplaçament radial
ri = radi de la excavació
p0 = estat isòtrop inicial de pressions en el massís rocós a la profunditat de la excavació
pi = pressió radial fictícia a les rodalies del front, tal que la seva aplicació condueix al
mateix desplaçament radial Ui.
G = mòdul de deformació de tall
A = paràmetre que controla el valor relatiu de les components de la deformació plàstica i
que depèn de les dades del massís, en el qual queda implícita la variable pi.
eav = deformació volumètrica plàstica mitja

13.3.

DETERMINACIÓ

DE

LA

CORBA

DE

CONFINAMENT

DEL

SOSTENIMENT,(CF).
Si considerem un revestiment continu elàstic de radi ri i gruix e petit comparat amb el radi i
sotmès a una pressió uniforme en el contorn, de intensitat pi, es pot afirmar que en
equilibri la càrrega que suporta l’anell adopta un valor de:
T = pi ⋅ ri
llavors la deformació circumferencial del revestiment serà :
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εθ = −

ui
p
= i
ri
K

on K té les dimensions d’un mòdul de deformació, i reuneix les propietats mecàniques del
material de revestiment (el seu mòdul E) i geomètriques (e, ri), i pot considerar-se la
rigidesa del revestiment.

13.3.1. Revestiment anular de formigó
Si es tracta d’un revestiment anular de formigó, amb gruix tc, i de radi interior R, la seva
rigidesa adopta un valor de:

[

]

Ec R 2 − ( R − t c ) 2
k=
(1 + ν c ) (1 − 2ν c ) R 2 + ( R − t c ) 2

[

]

i la càrrega màxima:
p max

⎡
R2 ⎤
= 0.5σ c ⎢1 −
2 ⎥
⎣ (R + tc ) ⎦

Ec, νc i σc son el mòdul, coeficient de Poisson i resistència a compressió simple de l’anell
de formigó.
En general, l’armat que s’introdueix conjuntament amb el formigó projectat pràcticament
no varia la seva rigidesa.

σc,c
Ec
νc
tc

Dades de formigó :
16,5 MPa
24.406 MPa
0,25
Segons la secció

Taula 22. Dades del formigó

13.3.2. Encavallades metàl·liques
Suposant una geometria circular, la rigidesa K i la càrrega màxima pmax vénen donades
per les expressions:
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Sri
Sr ⎡θ [θ + senθ cosθ ] ⎤ 2Sθt B
1
=
+ i ⎢
− 1⎥ +
2
k s E s As E s I s ⎣
2sen 2θ
⎦ E BW
3

i la càrrega màxima:

p max =

3 As I sσ ys

2Sriθ 3I s + XAs (ri − (t B + 0.5 X ))(1 − cosθ )

on:
ri = radi del túnel
S = espaiat entre encavallades al llarg del túnel

θ = mig angle entre dos punts del retacat
W = amplada del patí d’encavallada
As = àrea de la secció transversal de l 'acer
Is = moment d’inèrcia de l’acer
Es = mòdul de Young de l’acer
TB = gruix del tac de calça
EB = mòdul d’elasticitat del material dels tacs de calça
X = amplada del perfil del marc

σys = resistència a la ductilitat de l’acer

Dades de
TH 29
l'encavallada:
W
0,15
X
0,124
As
0,0037
Is
5,86E-06
Es
207.000
245
σys
s
Segons tipus
calça :
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Dades de
l'encavallada:
θ
tB
EB

TH 29
0,196
0,25
10.000

Taula 23. Dades de les encavallades

13.3.3. Sosteniment per sistema de bulonats
la rigidesa K d’un ancoratge de fixació mecànica o química sense cimentació s’obté per:

⎤
1 s c s l ⎡ 4l
=
+ Q⎥
⎢
2
K
ri ⎢⎣ πd b Eb
⎥⎦

i la pressió màxima de suport que pot produir un sistema de bulons per la deformació d’un
massís rocós s’obté per:

p max =

Tbf
s c sl

on:
sc = és l'espai entre bulons en el sentit de la circumferència
sl = es l'espai longitudinal entre bulons
db = diàmetre del buló
Eb = mòdul de deformació del buló
Q = és la quantitat relacionada a les característiques de càrrega – deformació de la cunya,
de la placa de retén i del cargol
Tbf = és la resistència final del sistema de bulonats mesurada amb assajos d'adherència
en un massís similar per el qual es va dissenyar el sistema.
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CÀLCUL DEL FACTOR DE SEGURETAT

Una vegada s’ha calculat la corba característica de la excavació i la del sosteniment, es
pot calcular el punt d’equilibri superposant les dues corbes.
Si l’equilibri queda fixat a una pressió radial σe, el Factor de Seguretat, F.S., es pot definir
com:
F .S . =

σ i max
σe

Factor de seguretat:
F.S. = 1.5

13.5.

EFECTE DEL FRONT DE L'EXCAVACIÓ

Habitualment el sosteniment no es col·loca en el mateix front d’excavació sinó a una
distància d’ell. En aquestes condicions existeix un tram de túnel que no té sosteniment de
cap tipus, malgrat aquest mantingui un cert grau d’estabilitat fins a la col·locació del
sosteniment.
Per explicar aquesta situació, Panet suposa que el front de l’excavació exerceix un efecte
de confinament, que es tradueix en una pressió radial fictícia, pf, amb una valor que
disminueix en funció de la distància al front, x, segons l’expressió:
−x

p f = 0.66 p 0 C 0.7 R

Aquesta expressió és estrictament aplicable per al cas d’una excavació circular construïda
en un terreny elàstic. Suposarem que el terreny no plastifica.
S’analitza la col·locació dels elements de sosteniment a una distància del front igual a
l’avanç d’excavació (que és diferent per a cada cas de sosteniment).
Tenint en compte aquestes condicions d’excavació, s’han calculat els desplaçaments
radials que s’assoliran a les distàncies on està previst col·locar el sosteniment, per a la
tramificació proposada.
Els resultats d’aquests càlculs s’expressen a les taules següent. S’ha de fer incís en que
la fórmula de Panet és estrictament aplicable al cas d’una excavació circular construïda en
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Unitat
Sosteniment Cobertura
tramificació

Po

Passe
avanç
(m)

Ud en
instal·lar
sosteniment
(m)

T1

ST I

80,15

2,16

2,5

0,002

T2

ST II

101,7

2,75

1

0,003

Estudi

un terreny elàstic, de manera que s’ha buscat una secció circular equivalent que tingués la
mateixa àrea que la forma de ferradura real. Si el terreny no plastifica, les previsions
obtingudes amb la teoria de Panet seran més allunyades de la realitat a mesura que la
plastificació sigui més intensa. La taula correspon als resultats obtinguts en el túnel de
Sorpe.

Taula 24. Casos estudiats amb el mètode de convergència i confinament i propietats input

pel túnel

S’ha utilitzat el programa RocLab per a determinar la resta d’inputs necessaris per a la
teoria de convergència - confinament. El programa RocLab proporciona els paràmetres
del criteri de trencament de Hoek i Brown i també un ajust al criteri de Mohr-Coulomb. La
taula assigna a cada tram els paràmetres obtinguts mitjançant el RocLab
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Unitat
tramificació

Tipologia
sosteniment

GSI

80,15

T1

ST I

50

101,7

T2

ST II

45

Cobertura (m)

Sigma_c
(MPa)

Hoek-Brown Classif

Hoek-Brown Criteri

mi

D

mb

s

50

8

0,5

0,740

1,30E-03

35

8

0,5

0,583

7,00E-04

Taula 25. Paràmetres geotècnics per als diferents trams determinats a partir dels valors de l’RMR (i, per tant, del GSI) amb el programa RocLab pel túnel
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14. AVALUACIÓ DEL SOSTENIMENT PER ELEMENTS FINITS

14.1.

METODOLOGIA DE CÀLCUL

A banda de l’anàlisi del sosteniment amb la teoria analítica de convergència confinament, també s’han utilitzat mètodes numèrics per a comprovar la resposta dels
elements front a les sol·licitacions. S’ha utilitzat la versió 8.2 del programa PLAXIS,
desenvolupat per la Delft University of Technology (Holanda). Es tracta d’un programa
orientat a resoldre problemes geotècnics bidimensionals (deformació plana o axisimetria)
basat en el mètode dels elements finits. Aquest programa permet modelar geomaterials
(materials elastoplàstics), estructures (models elàstoplàstics), la presència d’aigua
(comportament drenat i no drenat) i processos d’excavació i construcció (variació de la
malla d’elements finits activa). Aquesta darrera característica es farà servir per a simular
l’excavació del front i la construcció del sosteniment.

14.2.

CONSIDERACIONS SOBRE LA MODELITZACIÓ

14.2.1. Casos estudiats
S’han estudiat un total de dues seccions representatives, repartides al llarg al túnel de
Sorpe.
Al túnel les seccions representatives es corresponen amb el sosteniment més lleuger ST-I
i al més pesant ST-II.
La secció del túnel on s’aplica el sosteniment més pesant (ST-II) es correspon amb la
situada a la màxima cobertora de la formació QP formada per fil·lites i quarsarenites sobre
el PK 3+380. Per altra banda, la secció de sosteniment més lleuger (ST-I) es correspon
amb el PK 3+330 on s’aplica també el sosteniment sobre la unitat PQ però amb menys
cobertora.
Així doncs, s’han analitzat les 2 seccions que s’inclouen a la taula següent que resumeix
les seccions avaluades.
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Cas 1
Cas 2

Secció Sosteniment
PK 3+330
ST-I
PK 3+380
ST-II

Taula 26. Relació de casos analitzats

14.2.2. Malla d’elements finits i condicions de contorn
Les malles d’elements finits utilitzades contenen diversos tipus d’elements. Concretament,
elements bidimensionals denominats tipus “soil” per a modelar el terreny, i elements
unidimensionals denominats tipus “plate” per a modelar formigó projectat, els bulons i les
encavallades.
A la zona propera al túnel ha estat incrementada la densitat d’elements malla, donat que
és en aquesta zona a on es produiran els majors gradients, tant de desplaçaments com
de tensions.
Pel que fa a la geometria, totes les seccions considerades representen talls transversals
al PK considerat. El model té una amplada variable, amb uns 50 m a banda i banda del
centre del túnel. El model està referenciat segons la cota a la que es troba l’eix del traçat
al PK considerat en cada cas, coincidint aquest punt amb l’origen d’abscisses del model.
S’ha representat una topografia irreal, representant-se només la línia de màxima cota, i
s’ha subdividit el túnel de cada secció en dos clusters per tal de tenir en compte les fases
constructives del mateixos, definides amb anterioritat com avanç i destrossa.
Les condicions de contorn utilitzades per a totes les seccions estudiades
mateixes. Pel que fa als contorns verticals, desplaçaments verticals
desplaçaments horitzontals impedits. En quant al contorn horitzontal
desplaçaments horitzontals i verticals impedits i en referència al contorn
desplaçaments horitzontals i verticals lliures.

són les
lliures i
inferior,
superior,

14.2.3. Modelització del terreny
El terreny s’ha modelitzat en tots els casos com a element material tipus Mohr-Coulomb, i
per tant el criteri de trencament que implementa el programa és aquest. Com a tal, cal
introduir un seguit de paràmetres per a cada tipus de terreny:

•

Pes específic γ.
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•

Mòdul de Young E.

•

Coeficient de Poisson ν.

•

Cohesió c.

•

Angle de fregament intern φ.

•

Angle de dilatància ψ.

Els valors corresponents es deriven dels resultats de la campanya de reconeixement. El
pes específic i el mòdul de Young utilitzats surten dels assajos realitzats en mostres de
sondeigs per a la caracterització dels materials. El mòdul elàstic escollit ha estat, per
consistència amb el que s’havia apuntat en l’apartat sobre convergència - confinament. La
cohesió i l’angle de fregament, si bé es podrien extreure de certs assajos o correlacions,
s’han aplicat els derivats de l’anàlisi amb el RocLab perquè aquest programa parteix del
valor del GSI com a input i permet també especificar el tipus d’obra geotècnica (túnel) i la
profunditat a què es troba.

Cas 1
Cas 2

Secció

Unitat

PK 3+330
PK 3+380

QP
QP

3

γkN/m 
27.0
27.0

Propietats del terreny
E (kN/m2)
c (kN/m2)
ν
0.20
442
5.303·106
6
3.327·10
0.20
359

φ º
43.54º
37.10º

Taula 27. Propietats del terreny en la modelització amb PLAXIS.

14.2.4. Modelització dels elements del sosteniment
Els sosteniments considerats consten de tres elements: formigó projectat, bulons i en els
cas dels sosteniments tipus ST-II i ST-EI, encavallades. Per tant, hi ha dues
configuracions recurrents: formigó projectat amb bulons i formigó projectat, bulons i
encavallades. A continuació es descriuen les consideracions per a la modelització de
cadascun dels elements:
Formigó projectat:
El formigó s’ha modelitzat com un plate d’identica manera tant si el sosteniment tipus
porta o no encavallades. En el cas que no porti encavallades (ST-I), el formigó s’ha
modelitzat amb les seves propietats resistents, mentre que en el cas que el sosteniment
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porti encavallades (ST-II), el sosteniment s’ha modelitzat com un plate amb les propietats
resistents equivalents als dos elements.
La connexió de l’estructura amb el terreny es realitza de forma directa sobre la malla, de
manera que no es pot desenganxar l’estructura del terreny. Aquesta hipòtesis
simplificadora permet la realització del càlcul, sense que això pugui significar variacions
significatives en els resultats.
Considerant un formigó projectat HP-30 el mòdul elàstic es pot derivar de la seva
resistència característica segons l’expressió:

E 28

⎛ f 28 ⎞
= 85000⎜⎜ ck ⎟⎟
⎝ 10 ⎠

13

Amb l’objectiu d’aproximar-se tant com fos possible al comportament real de l’excavació
s’ha modelitzat l’enduriment del formigó.

•

E28= 2,726·107 kN/m2.

Bulons:
Els bulons s’han modelat també com elements “geogrid”. El programa estableix per
defecte que les propietats introduïdes són per metre lineal de profunditat. Aquesta
consideració s’ha tingut en compte a l’hora de definir les propietats dels bulons a introduir
en el programa i s’ha ponderat les propietats teòriques per 1m sobre l’àrea real d’actuació.
En tot cas s’han considerat bulons de 25mm de diàmetre, amb un mòdul estàndard de
l’acer:
Eacer=2,07.108 kN/m2
Encavallades:
Més amunt ja s’ha fet referència a les encavallades. S’ha explicat que s’analitzarà el
formigó i les encavallades amb un sòl “plate” amb les propietats resistents equivalents a
les aportades per cada element per separat.
Les encavallades escollides per al sosteniment tipus ST-II són TH-29. Tenint en compte
les característiques geomètriques i estructurals d’aquestes encavallades i la ja
mencionada ponderació de propietats per a tenir en compte l’espaiat longitudinal, s’han
pogut determinar els paràmetres a introduir per als sosteniments tipus ST-II i ST-EI.
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La següent taula resumeix les propietats per als elements de sosteniment en tots els
casos considerats.

Descripció del sosteniment

formigó projectat HP30: 5+10 cm

EA (kN/m)

EI
(kNm2/m)

4,467E·106 8,375·103

w
(kN/m/m)

ν

3.75

0.20

ST-I
Bulons ∅25mm
1.0x1.25 m

8,129·104

-

-

-

6,722·106

2,113·104

5.29

0.20

-

-

-

formigó projectat HP30: 5+15 cm
Encavallades:
ST-II
TH-29 c/1 m
Bulons ∅25mm 1.0x1.0
1.016·105
m

Taula 28. Propietats del sosteniment en la modelització amb PLAXIS.

14.2.5. Situació inicial
PLAXIS calcula per defecte una fase inicial per a determinar l’equilibri en el terreny abans
de l’execució de l’obra. A l’hora de determinar les condicions inicials hi ha dos factors que
juguen un rol important:

•

Pressions d’aigua al terreny: inicialment, al no detectar-se el nivell freàtic al
reconeixements de camp efectuats, aquest s’ha considerat a una profunditat
inferior al a rasant del túnel.

•

Esforços inicials al terreny: per a determinar l’estat inicial d’esforços in-situ cal
introduir el paràmetre K0, el coeficient d’empenta al repòs. En tractar-se de
massissos fracturats i tectonitzats, no es descarta que els esforços horitzontals
puguin a arribar a valors semblants als esforços verticals.
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A la taula següent es recullen els valors de K0 utilitzats a cada secció considerada.
Cas 1
Cas 2

Secció
PK 3+330
PK 3+380

Unitat
QP
QP

K0
0.5
0.5

Taula 29. Relació de casos analitzats

14.2.6. Fases de càlcul
L’excavació del túnel en el model es fa amb avanç i destrossa per a representar més
fidelment la realitat. Així doncs, primer s’excava la bòveda, i tot seguit es col·loca el
sosteniment. Anteriorment ja s’ha argumentat que es representaria l’enduriment del
formigó; a la pràctica, això significa definir diferents fases de càlcul en les quals es van
canviant les propietats del formigó. Se suposa que durant l’excavació la destrossa està
prou desfasada, es fa prou tard, com per a que el sosteniment de la volta ja s’hagi endurit
fins a la seva resistència a 28 dies.
És important tenir en compte l’efecte tridimensional de la distància al front. Per a cada
tipus de sosteniment s’han definit uns passes d’avanç que s’ha utilitzat per a determinar el
coeficient β de relaxació del massís, sent β el coeficient de Panet. Aleshores el càlcul de
l’excavació procedirà fins a un valor de β determinat, valor que és en tot cas inferior a 1
(un valor d’1 significa que ja s’han relaxat totes les tensions induïdes al terreny). Per tant,
és necessari determinar els factors de relaxació que corresponen (i fins on es farà
procedir el càlcul en cada fase d’enduriment del formigó. Aquests factors es determinen
de la següent manera:
1. Excavació de la mitja secció: càlcul fins a un determinat βA.
2. Col·locació del sosteniment amb rigidesa i resistència corresponents al formigó
projectat; càlcul fins a un factor de relaxació total.
3. Excavació de la destrossa: càlcul fins a un determinat βB.
4. Col·locació del sosteniment amb rigidesa i resistència corresponents al formigó
projectat; càlcul fins a un factor de relaxació total.
Els subíndexs A i B es refereixen als factors de relaxació per a la mitja secció i la
destrossa respectivament. En apartats anteriors s’ha explicat que per a la determinació
del valor de β cal aplicar la teoria de Panet que serveix per a seccions circulars. En el cas
que la secció no sigui circular s’haurà d’assimilar la secció a una circumferència d’àrea
anàloga. Com que s’excava a mitja secció aquest procés s’ha de fer dues vegades per a
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àrees diferents, que generen, conseqüentment, diferents coeficients de relaxació. La
següent taula resumeix els valors dels coeficients de relaxació segons els diferents
avanços predefinits per cada sosteniment i segons la fase de càlcul d’enduriment del
formigó, tant per a la mitja secció com per a la destrossa:
Avanç

Destrossa

βA

βfA

βB

βfB

Cas 1

0.717

1.000

0.908

1.000

Cas 2

0.527

1.000

0.698

1.000

Taula 30. Valors del coeficient β de relaxació per les diferents fases de càlcul.

14.3.

CASOS ANALITZATS

14.3.1. CAS 1: PK 3+330 sosteniment ST-I
Aquest cas correspon a la utilització del sosteniment tipus ST-I amb una cobertora de
materials de la unitat QP, de 80,15 m, corresponent a la secció amb PK 3+330.
En la següent figura es pot observar la malla d’elements finits utilitzada per a la
modelització, on es pot apreciar el refinat de la malla al voltant de la secció del túnel.
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Fig. 4. Malla d’elements finits i condicions de contorn per a la secció de sosteniment

ST-I.

Els desplaçaments tenen un valor màxim de 5,55 mm a la solera i al volta del túnel.
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Fig. 5. Camp de desplaçaments en finalitzar els càlculs.

Fig. 6. Camp de desplaçaments en finalitzar els càlculs.
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A la figura anterior es pot observar el desplaçament màxim que pateix el túnel. Aquest
desplaçament màxim te un valor de 5,31 mm.

Fig. 7. Punts de plastificació en finalitzar els càlculs.

A la figura anterior es poden observar com els punts de plasticitat del terreny situats
majoritàriament als hastials del túnel i recollits perfectament per la corona de bulons.
Tot i que en finalitzar el càlcul, el sosteniment projectat és capaç d’assumir les
sol·licitacions que se li imposen, a continuació s’analitzen els factors de seguretat de
cadascun dels elements-plate que simulen el sosteniment.
La següent taula resumeix els coeficients de seguretat més desfavorables sobre el
sosteniment que s’han obtingut en els càlculs. Els factors de seguretat del formigó es
troben afectats per un coeficient de majoració de càrregues de 2.0 i un coeficient de
minoració de la resistència del sosteniment de 1.5.
Sosteniment
Cas 1

ST-I

Secció
PK 3+330

Element

Acció

FS

Formigó

Compressió
Tallant

1.01
1.00

Bulons

Tracció

1,77

Taula 31. Sol·licitacions sobre el sosteniment tipus ST-I
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Com a comentari, cal remarcar que tant pel formigó com pels bulons els punts que es
troben sol·licitats a més esforç són els situats just per sobre de la línia d’avanç, als
hastials, degut possiblement a un efecte punta on s’acumulen les tensions fins que no
s’excava la destrossa.

Fig. 8. Envolvent d’esforços axils als bulons del sosteniment ST-I.

14.3.2. CAS 2: PK 3+380. Sosteniment ST-II
Aquest cas correspon a la utilització del sosteniment tipus ST-II amb la màxima cobertora
de materials de la unitat QP de 101,7 m, al llarg del túnel, corresponent a la secció amb
PK 3+380.
En la següent figura es pot observar la malla d’elements finits utilitzada per a la
modelització, on es pot apreciar el refinat de la malla al voltant de la secció del túnel.
També es pot apreciar com ja s’ha esmentat abans, l’existència del túnel existent que serà
modelitzat en primer terme, a més de la topografia de la secció considerada.
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Malla d’elements finits i condicions de contorn per a la secció de sosteniment ST-II.

Fig. 10.

Camp de desplaçaments en finalitzar els càlculs.
90

Annex 3:. Túnel

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

Els desplaçaments tenen un valor màxim de 11.32 mm a la volta del túnel.

Fig. 11.

Camp de desplaçaments en finalitzar els càlculs.

A la figura anterior es pot observar el desplaçament màxim que pateix el túnel. Aquest
desplaçament màxim te un valor de 11,32 mm.
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Fig. 12.

Punts de plastificació en finalitzar els càlculs.

A la figura anterior es poden observar com els punts de plasticitat del terreny situats
majoritàriament als hastials del túnel i recollits perfectament per la corona de bulons.
Tot i que en finalitzar el càlcul, el sosteniment projectat és capaç d’assumir les
sol·licitacions que se li imposen, a continuació s’analitzen els factors de seguretat de
cadascun dels elements-plate que simulen el sosteniment.
La següent taula resumeix els coeficients de seguretat més desfavorables sobre el
sosteniment que s’han obtingut en els càlculs. Els factors de seguretat del formigó es
troben afectats per un coeficient de majoració de càrregues de 2.0 i un coeficient de
minoració de la resistència del sosteniment de 1.5.

Sosteniment

Cas 2

ST-II

Secció

Element

Acció

FS

Formigó

Compressió
Tallant

1.96
1.62

Flexocompressió

1.61

Tallant

>10

PK 3+380
Encavallades
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Sosteniment

Secció

Element

Bulons

Acció

FS

Tensió
Comparació

1.61

Tracció

1.26

Taula 32. Sol·licitacions sobre el sosteniment tipus ST-II

Com a comentari, cal remarcar que tant pel formigó com pels bulons els punts que es
troben sol·licitats a més esforç són els situats just per sobre de la línia d’avanç, als
hastials, degut possiblement a un efecte punta on s’acumulen les tensions fins que no
s’excava la destrossa.
Degut a aquest possible efecte punta, els bulons dels hastials puntualment poden
presentar un factor de seguretat inferior a la unitat, per tant es podria requerir el reforç
puntual d’aquestes zones amb l’execució de més bulons.

Fig. 13.

Envolvent d’esforços axils als bulons del sosteniment ST-II.
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RESUM: COMPROVACIÓ DELS SOSTENIMENTS

Es presenta una taula resum de la comprovació de tots els elements de sosteniment per a
cada un dels tipus definits.

Sosteniment
Cas 1

ST-I

Secció
PK 3+330

Element
Formigó
Bulons
Formigó

Cas 2

ST-II

PK 3+380

Encavallades

Bulons

Acció

FS

Compressió

1.01

Tallant

1.00

Tracció

1,77

Compressió

1.96

Tallant

1.62

Flexocompressió

1.61

Tallant

>10

Comparació

1.61

Tracció

1.26

Taula 33. Resum dels factors de seguretat per als diferents tipus de sosteniment

Com a últim comentari, destacar l’efecte punta detectat a la modelització, tant en els
elements-plates de sosteniment cal corresponents al formigó, amb o sense encavallades,
com en els bulons, que especialment en aquests fa disminuir el factor de seguretat en les
zones dels hastials.
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15. ANÀLISI CINEMÀTICA DE CUNYES DINS EL TÚNEL
En massissos fracturats, les juntes determinen decisivament el comportament geotècnic.
En excavar-hi un túnel, la combinació de plans de discontinuïtat en grups de tres, i la seva
disposició relativa al túnel, origina un sistema de plans que independitza un cert volum de
roca definint una cunya. La mobilització d’una d’aquestes cunyes estarà íntimament
lligada a factors geomètrics, com seria la disposició espacial del volum de roca respecta
l’orientació del túnel, i també a factors mecànics que responen a un criteri cinemàtic de
caràcter friccional, com és el criteri de Mohr – Coulomb.

τ = c ´ + tgφ ´
on c' representa la cohesió efectiva i φ' l'angle de fricció intern efectiu de la roca.
La generació de cunyes i la seva estabilitat representa, per tant, un risc que cal avaluar a
priori. Per fer aquesta anàlisi s’ha utilitzat el programa UNWEDGE. El programa
UNWEDGE calcula l’estabilitat de les possibles cunyes i proporciona el factor de seguretat
en front a unes actuacions de sosteniment definides, com serien les actuacions de millora
d’estabilitat de la roca per mitjà de bulons i formigó projectat.
La metodologia ha consistit en, primerament, fer una síntesi de la geologia estructural
mesurada en les estacions geomecàniques. A partir d’aquesta recapitulació dels resultats
de la campanya de reconeixement es poden establir els diferents casos a analitzar, és a
dir, les possibles combinacions de juntes que afecten cada tram de túnel, en relació amb
els sosteniments aplicats i l’orientació del túnel. Aquest seguit de casos, queda per tant
definit, no només per les diverses combinacions de discontinuïtats, sinó també pels
diferents sosteniments que afecten i la geometria del problema, és a dir, la tramificació
establerta. Un cop concretades les situacions a estudiar, es modelitzen amb el programa
UNWEDGE. El càlcul s’ha fet, en tots casos, per a la situació a llarg termini (sosteniment
definitiu) i provisional (sosteniment fictici molt penalitzat, per a representar la situació
d’avanç del front, quan el formigó no ha tingut encara temps d’endurir fins a assolir la seva
resistència característica).

15.1.

RECAPITULACIÓ DE LES FAMÍLIES DE DIÀCLASIS: CASOS D’ESTUDI

Hem disposat de les dades de la campanya de reconeixement. Això ens ha permès
disposar de dades al llarg de tota la traça del túnel, aconseguint identificar tres tipus de
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famílies per cada material que afecta al túnel. Aquests materials són de la formació QP.
Les famílies són:

Tipus de pla Direcció Cabussament

Espaiat
(mm)

Continuïtat Apertura
(m)
(mm)

S0

353º

50º

200-600

1-3

10-100

J1

134º

66º

200-600

1-3

2,5-10

J2

000º

75º

200-600

<1

2,5-10

Taula 34. Família de discontinuïtats de la formació QP

Les tres famílies apareixen al llarg de tot el traçat del túnel.

15.2.

METODOLOGIA DE CÀLCUL

El programa UNWEDGE utilitza com a inputs una secció tipus del túnel, 3 plans de
discontinuïtat, la geometria de la traça (orientació i pendent) i un sosteniment predefinit.
Partint d’aquesta informació el programa genera les possibles cunyes i en calcula els
factors de seguretat corresponents. Si no s’aplica cap restricció addicional, el programa
maximitza els outputs, és a dir, genera les cunyes màximes possibles, sense limitacions
d’extensió o continuïtat. A la pràctica, però, les juntes no són infinites sinó que tenen una
continuïtat determinada i el túnel excavat pot tenir uns avanços també limitats. Per això,
s’han considerat dues situacions:
1. Situació definitiva: És aquella a llarg termini, la que s’esdevindrà durant la vida útil
del túnel, un cop acabada la construcció. Implica dos punts clau:

•

No hi ha restriccions d’extensió: No es limita la longitud del túnel ja que,
un cop excavat en la seva totalitat, la longitud final supera els 400m de llarg,
que és, de molt, més llarg que qualsevol que les cunyes que es puguin
generar. Igualment, no es limita, a priori, l’extensió de les juntes. Ara bé, en
aquells casos en què s’ha detectat que el programa genera cunyes irreals,
d’un volum que supera amb escreix el que correspondria a la situació real
tenint en compte la continuïtat detectada per a cada família, en aquests
casos sí que s’ha especificat la continuïtat de les juntes. En qualsevol cas,
quan ha calgut definir aquesta restricció sempre s’ha pres el valor més gran
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de l’interval definit en el reconeixement de camp, per a quedar de la banda
de la seguretat.

•

Sosteniment definitiu: s’apliquen els sosteniments definits prèviament per
a cada cas. Això vol dir, d’una banda, malla de bulons amb els
corresponents espaiats transversal i longitudinal; i, de l’altra, formigó
projectat amb el gruix definitiu establert (10 cm en el pitjor cas) i la
resistència a 28 dies. En el programa no es poden definir les encavallades,
de manera que no s’ha tingut en compte la seva contribució a l’estabilitat.

2. Situació provisional: És aquella a curt termini. Aquest concepte vol representar la
situació d’excavació del passe d’avanç i col·locació de la primera capa de
sosteniment. És, a priori, la situació més desfavorable, ja que el sosteniment
encara no haurà estat col·locat en la seva totalitat i, el que s’hagi col·locat, encara
no haurà assolit la seva màxima resistència. D’altra banda, però, la longitud
excavada és menor, de manera que es limita l’extensió de les cunyes que podrien
formar-se. Per tant, inclou dos conceptes clau:

•

Restricció en la longitud del túnel: Com que s’avalua el cas d’excavació
de l’avanç, s’explicita que la longitud del túnel sigui igual al passe d’avanç
(2,5 m en el sosteniment més lleuger). Limitar l’extensió del túnel implica
també limitar la magnitud (extensió i volum) de les cunyes susceptibles a
generar-se i mobilitzar-se.

•

Sosteniment provisional: Es considera que encara no hi ha hagut temps
per a col·locar tot el sosteniment ni per a que aquest endurís prou.
S’inclouen en el càlcul els bulons (dues corones) i 5cm de formigó amb
propietats reduïdes (resistència a tall de 50 tn/m2).

A les dues situacions anteriors cal fer-hi els següents aclariments:

•

Anàlisi a secció completa.

•

No s’inclouen les encavallades.

•

Bulons aplicats a partir d’una altura de 2,5m aproximadament (respecte a la base
de la secció).

•

Comprovació de l’estabilitat: el factor de seguretat mínim per a la situació definitiva
és 1.5. Per a la situació provisional es considera acceptable tot factor de seguretat
igual o superior a 1.3.
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15.2.1. Propietats dels sosteniments
Com a elements de sosteniment es modelen bulons i formigó, aquest últim a curt i llarg
termini. La següent taula resumeix les propietats assignades:

Element

Geometria
Propietats resistents
L=4m.
Espaiat
transversal
i
longitudinal
segons
tipus
Bulons
Fmàx=17 Tn
sosteniment
Gurix corresponent segons el tipus Resistència a tall= 225
Definitiu
de sosteniment
Tn/m2
Formigó
Resistència a talla=50
Gruix=5cm
Provisional
Tn/m2
Taula 35. Propietats dels sosteniments per al càlcul de cunyes

15.2.2. Propietats de les juntes
Es disposa d’informació sobre les propietats de les juntes. La informació ens subministra
l’angle bàsic, la tensió normal sobre la cara de la discontinuïtat, la resistència a
compressió simple (JCS), que es considera de 50 MPa, i el JRC, on es pren un valor d’11.
Per a calcular l’angle de fregament i la cohesió, s’ha aplicat primer el criteri de Barton
(1973) per a la resistència a tall instantània de discontinuïtats. A la pràctica, la resistència
al tall no creix de forma gradual amb la tensió normal sinó que hi ha un canvi abrupte
degut al trencament de la roca. El comportament de les juntes naturals de roca ha estat
estudiat per Barton i altres (1973, 1976, 1977, 1990) i han proposat una equació:

⎛ JCS ⎞ ⎞
⎟⎟ ⎟
⎟
⎝ σ n ⎠⎠

⎛

τ = σ n tan⎜⎜ φb + JRC log10 ⎜⎜
⎝

on,

τ és la resistència al tall (kg/cm2)

σn. es la tensió normal sobre la cara de la discontinuïtat (MPa),
φb és l’angle de fricció bàsica (graus)
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JRC és el coeficient de rugositat de la junta
JCS és la resistència a compressió del pla de la junta
Així doncs, cal estimar la cohesió i l’angle de fregament equivalents a partir d’expressions
com la que es proposa a continuació.
La següent figura defineix la cohesió instantània ci i l’angle de fregament instantani φi a
partir d’una tensió normal σn. Aquests valors responen a la intersecció i inclinació
respectivament de la recta tangent a la corba no lineal que descriu la resistència al tall i la
tensió normal. Aquests valors s’utilitzen en l’anàlisi d’estabilitat en el qual s’apliqui el criteri
de ruptura de Mohr-Coulomb, considerant que la tensió normal σn real és propera al valor
utilitzat per a definir el punt de tangència.

Fig. 14.

Definició de la cohesió instantània i l’angle de fricció instantani per al
criteri no-lineal

Cal notar que l’expressió anterior no és vàlida per a valors nuls de σn. i deixa de tenir
sentint pràctic per a
⎛ JCS ⎞
⎟⎟ > 70º
⎝ σn ⎠

φ b + JRC log⎜⎜

Aquest límit es pot utilitzar per a determinar un valor mínim de σn. El límit superior per a σn
és σn=JCS.
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L’angle de fregament instantani φi per a un nivell de tensions sn es pot calcular segons les
següents relacions:
⎛ ∂τ ⎞
⎟⎟
⎝ ∂σ n ⎠

φ i = arctan⎜⎜

⎛
⎞ πJRC ⎡ 2 ⎛
⎞ ⎤
∂τ
JCS
JCS
= tan⎜⎜ JRC log10
+ φ b ⎟⎟ −
+ φ b ⎟⎟ + 1⎥
⎢ tan ⎜⎜ JRC log10
σn
∂σ n
σn
⎝
⎠ 180 ln 10 ⎣
⎝
⎠ ⎦
La cohesió instantània ci es calcula a partir de:

ci = τ − σ n tan φ i
Així doncs, el procediment ha consistit en calcular els paràmetres de Mohr-Coulomb partir
dels valors mesurats a camp de JRC i les dades obtingudes per al massís. S’ha
considerat l’angle de fregament bàsic subministrat per la informació existent. La següent
taula presenta els paràmetres de Mohr-Coulomb obtinguts d’acord amb aquestes
consideracions:
Propietats
Família Cabussament
diàclasis
(º)

Angle
fregament
(º)

S0

50

40.24

J1

66

40.24

J2

75

40.24

Taula 36. Paràmetres de Mohr-Coulomb per a les juntes de la Formació QP

S’ha aplicat un factor de seguretat d’1,5 a aquests angles de fricció, i s’obté:

⎛ tgφ ' ⎞
⎟
⎝ 1,5 ⎠

φ ' J = arctg ⎜
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Angles de fricció
corregit

φ 'S 0

29,43º

φ 'J 1

29,43

φ 'J 2

29,43

Taula 37. Angles de fricció corregits

Tots aquests plans de discontinuïtat d’ambdós formacions no presenten rebliments, no
obstant, s’ha considerat de forma conservadora, menysprear la cohesió que pugui tenir.

15.3.

RESULTATS

15.3.1. Taula de resultats
Segons les consideracions anteriors s’ha analitzat el túnel. S’han analitzat 2 casos pels 2
trams amb diferent orientació del túnel respecte el nord, amb els càlculs pertinents, pel
cas del sosteniment més lleuger. L’estudi s’ha realitzat en les dues condicions establertes,
a curt i llarg termini. Les següents taules presenten els valors mínims del factor de
seguretat computats per cada càlcul, per a la cunya pèssima.

FS MÍNIM
DISCONTINUITATS
Provisional Definitiu
10,591

11,209

ORIENTACIÓ
TÚNEL

SOST.
TIPUS

45

S0, J1, J2

ST-I
11,071

28,719
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Taula 38. Factors de seguretat per a la cunya pèssima per als casos del túnel
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15.3.2. Anàlisi del factor de seguretat mínim
De les taules anterior se’n poden extreure els valors mínims per al sosteniment més
lleuger. A la següent taula pot veure’s que tots els casos satisfan els requeriments de
seguretat segons els criteris pertinents per a sosteniment definitiu i provisional.

FSmínim
SOSTENIMENT
Definitiu Provisional
ST-I

11,209

10,591

*Definitiu: cal que FS>1,5
Provisional: cal que FS>1,3
Taula 39. Factors de seguretat mínims per a les cunyes generades al túnel

Cal apuntar que els valors mínims del factor de seguretat sovint es registren per a cunyes
generades a la part baixa dels hastials. La raó és que, en el model, els bulons s’han
aplicat a partir d’una alçada de 2,5m aproximadament, tal i com estava previst a priori.
Segons es constata en el càlcul de cunyes, es recomana instal·lar bulons a partir de 2m o
inclús a partir d’1,5m.
D’altra banda, els valors mínims del factor de seguretat, per a un mateix cas de
sosteniment i juntes, es computen per a majors azimuts del túnel. D’altra banda, els
resultats semblen indicar una major tendència a la generació de cunyes a mesura que
s’avanci en el sentit de l’excavació.

15.3.3. Sosteniment definitiu
Les següents figures mostren les cunyes pèssimes formades per al sosteniment. Amb
l’objectiu de proporcionar una imatge el més realista possible, es mostren les cunyes
“reals”, és a dir, escalades segons les restriccions de continuïtat de les diverses famílies
de juntes. No obstant, els factors de seguretat tabulats anteriorment, per al cas de
sosteniment definitiu, es refereixen a les cunyes pèssimes generades sense restricció de
cap tipus.
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Tram 1

Fig. 15.

Cunyes pèssimes per a ST-I definitiu

Fig. 16.

Cunyes pèssimes per a ST-I definitiu

Tram 2
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Pot observar-se com, tot i la limitació per continuïtat, poden arribar a mobilitzar-se volums
de roca importants. Tot i que les cunyes de més magnitud tendeixen a localitzar-se a la
clau, també als hastials se’n poden formar d’importants o, com a mínim, sí que pot
esperar-se per als hastials una generació de cunyes menys remarcables, però recurrents
al llarg de les diferents formacions geològiques.

15.3.4. Sosteniment provisional (avanç)

•

Tram 1

Fig. 17.

Cunyes pèssimes per a ST-I provisional
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Tram 2

Fig. 18.

Cunyes pèssimes per a ST-I definitiu

Com que ara sí que es limita la longitud del túnel, les cunyes que poden generar-se són
més petites. Ara les combinacions de plans pèssimes no són sempre les mateixes que
generaven els factors de seguretat mínims per al sosteniment definitiu, perquè ha canviat
la geometria tridimensional del problema. Malgrat tot, com que encara el gruix de formigó
no ha tingut temps d’endurir prou, el factor de seguretat és menor.

15.4.

RESUM: SEGURETAT FRONT A CUNYES INESTABLES

S’ha utilitzat el programa Unwedge per a analitzar la generació de cunyes inestables al
túnel. S’han analitzat 2 casos corresponents a les diferents orientacions que té el túnel
respecte el nord. L’anàlisi s’ha efectuat en dues condicions diferents: a llarg termini, és a
dir, amb els sosteniment definitiu col·locat; i a curt termini, que ve a representar la situació
pèssima potencial que podria esdevenir en excavar el front d’avanç del túnel, quan el
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sosteniment encara no té la seva resistència màxima. Aquest darrer cas és el més
perillós; encara que les cunyes que se’n poden generar són més petites, el sosteniment
està molt penalitzat.
Els factors de seguretat requerits són: 1,5 per al sosteniment definitiu i 1,3 per al
sosteniment provisional. Si bé per als sosteniments definitius no s’ha aplicat cap restricció
a la generació de cunyes, per als sosteniments provisionals la longitud del túnel està
limitada al valor del passe d’avanç, cosa que limita fortament l’extensió de les possibles
cunyes. A més a més, en el reconeixement de camp es van identificar unes continuïtats
per a cada família de juntes, presentades com un rang; per a quedar de la banda de la
seguretat, quan s’ha considerat la continuïtat de les juntes s’ha optat sempre pel límit
superior de l’interval.
Tots els casos han complert satisfactòriament els requeriments de seguretat. No obstant,
s’han avaluat les cunyes més desfavorables per al sosteniment més lleuger. Pot
concloure’s que el factor de seguretat decreix a majors azimuts, per tant, es funció de
l’orientació del túnel; i que els factors de seguretat més baixos van sovint, tot i que no
sempre, associats a cunyes a la part baixa dels hastials, ja que només s’han dissenyat
bulons a partir de 2,5m d’alçada. Per això es recomana col·locar bulons a partir d’1,5 o 2
m des de la base.
Tal i com s’esperava a priori, la situació més crítica és sempre la corresponent a
l’excavació de l’avanç, a curt termini. D’aquí se n’extreu la importància de col·locar una
primera capa de sosteniment immediatament després de l’excavació i bulonar.
Una altra problemàtica que apareix al túnel és el cas de les cunyes frontals a ambdós
cares del túnel. El programa Unwedge mostra uns factors de seguretat per aquestes
cunyes molt baixos, la qual cosa s’haurà de tenir en consideració segellant el front amb
formigó en cas de que així es consideri necessari a partir de la inspecció dels fronts un
cop finalitzada la fase d’excavació dels avanços.
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16. CONCLUSIONS
El present annex correspon a l’estudi del mètode constructiu del túnel que s’ha de realitzar
per l’eixamplament de l’actual C-28. L’abast d’aquest apèndix, però, queda restringit al
tram de túnel i els corresponents embrocaments.
Les fonts utilitzades per obtenir les dades provinents de les estacions geomecàniques i
dels sondeigs amb els seus resultats de laboratori corresponents.
En el següent quadre es resumeixen els paràmetres fonamentals del nou túnel que es
projecten.
Túnel en mina
Longitud (m)
P.K.

P.K.

inicial(1)

final(1)

Total
del
túnel

3+509

389

Túnel

Sorpe

3+120

Cobertura
Túnel en
màxima(2)
mina
(m)
389

101,7

Nombre
Inclinació
de
de rasant
carrils
2

4,75%

Notes:
(1) Els punts quilomètrics, així com la longitud total, es refereixen al tram de calçada
coberta, sense comptar les viseres dels extrems dels embrocaments.
(2) Es refereix a la distància de la clau del túnel a la superfície
Taula 40. Característiques del túnel en mina de nova construcció

El túnel té 389 m de túnel en mina i 403 m totals (PK 3+112 a PK 3+515), comptant amb
les viseres que hi ha davant dels embrocaments. Es tracta d’un túnel amb un sol tub.
El túnel de Sorpe travessa la Serra de Giroles per la Solana de Sorpe amb una orientació
aproximada de Oest a Est. Aquesta zona es situa, per tant, en el tram final de la carretera
C-28. El túnel s’excavarà en roca corresponen als materials unitat QP.
L’amplària total de la plataforma del túnel per a la calçada de dos carrils més les voreres
és de 12,46 m, amb la disposició d’una vorera de 0,75m + voral d'1,00m +2 carrils de
3,70m + voral d'1,00m + vorera de 0,91m.
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Mètode constructiu i d’excavació
El mètode de construcció escollit és NATM. Es tracta d’un túnel de petita longitud en un
terreny suficientment competent (massís rocós fracturat); per aquesta mena de situacions
geotècniques l’excavació mecànica a mitja secció basant-se en els principis del NATM
optimitza rendiments i costos i aconsegueix una interacció favorable terreny - sosteniment;
alhora que; els mètodes a secció parcial són més flexibles per a aquesta variabilitat de
condicions.
L’excavació s’executarà mitjançant explosius amb suport puntual de mètodes mecànics.
Aquesta elecció es fonamenta en els següents punts: el tipus de roca travessats es
classifiquen com a no ripables o molt difícils de ripar; a més, de manera que l’ús
d’explosius garanteix l’arrencament del material i la màxima flexibilitat front possible
canvis litològics; per últim, l’excavació per explosius és la que millor s’adapta a l’excavació
per fases.

Sosteniment
En tota la traça, per a tots els tipus de sosteniment, s’aplicaran 5cm de segellat; incorpora
fibres metàl·liques de 40kg/m3.
Es defineixen 3 tipus de sosteniments per al túnel. La següent taula els presenta ordenats
de més lleugera a més pesats:
Descripció sosteniment i excavació
Bulons (L=4m)
Encavallades
Excavació
Tipologia Formigó
Altura
sosteniment projectatEsp.transv Esp. Long
Esp.
Passe avanç
mitja
Tipus
(cm)
(m)
(m)
Long (m)
(m)
secció (m)
ST-I

5+10

1

1,25

ST-II

5+15

1

1

TH-29

ST-EI

5+15

1

1

TH-29

5,5

2,5

1,0

5,5

1

1,0

5,5

1

Taula 41. Proposta definitiva de sosteniments

Es preveu una longitud de 289 m per al sosteniment ST-I, 60 m per al sosteniment ST-II i
de 40 m (20 per embrocament) per al sosteniment ST-EI. A la taula anterior cal fer-hi les
següents anotacions:
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Formigó projectat: El formigó contemplat en la proposta de sosteniments és sempre
formigó projectat HP-30. Cal aplicar-lo en capes de màxim 10-15 cm de gruix. Per a
aquells sosteniments en què el gruix de formigó proposat sigui superior a 10-15 cm,
aquest s’haurà d’aplicar en diverses capes. La primera capa porta reforç amb fibres
metàl.liques, la darrera capa no en porta. Abans d’aplicar l’última capa de formigó de
sosteniment s’aplica malla electrosoldada de 150x150x6mm.
Bulons: Tenen longitud 4m i es tracta de barres de diàmetre 25mm.
Encavallades: Les encavallades proposades són TH-29.

A les zones d’embrocaments es disposarà un paraigües de reforç format per micropilots
de 100/80 mm i 10 mm de gruix de 15 m de longitud que es disposaran en perforacions de
150 mm.

Impermeabilització i drenatge
Es planteja el túnel com a drenant. El túnel es planteja com a drenant en el sentit que
actua com un dren en el massís on les aigües filtrades es recullen en un sistema de
drenatge i s’evacuen cap a l’exterior mitjançant col·lectors o tubs drens de desguàs.
El túnel en part de la seva longitud portarà un sistema de làmines drenants i
impermeables per a reconduir les aigües que creuen el sosteniment cap al sistema de
drenatge del túnel. A més, la solera serà drenant, formada per un llit de graves, a fi i
efecte d’evitar subpressions d’aigua.
La impermeabilització primària consisteix en una fase inicial en les operacions ordinàries
d’excavació i sosteniment en les proximitats al front. En cas que es detectin surgències al
contorn de la secció excavada, aquestes es recolliran mitjançant drens puntuals al
sosteniment que transportaran l’aigua cap a la base del túnel. La perllongació de les
conduccions de drenatge primari s’efectuarà mitjançant canals de recollida superficial o
sistemes “oberhasli” o similar, adossats a les parets de l’excavació, fins a descarregar en
les proximitats dels col·lectors de drenatge.
La impermeabilització secundària és la que s’executa un cop finalitzat el sosteniment per
al tractament d’aigües difoses s’aplicaran làmines de polietilè reticulat reforçat de 6mm de
gruix, per a drenar cap als peu dels hastials. A la base, al final de la làmina, es disposa un
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tub dren de 250 mm i, cada 50m, es transporta l’aigua per a ser recollida al col·lector
general mitjançant una arqueta.
Drenatge: El túnel es projecta com a túnel drenant. Aleshores, respecte al drenatge
s’actuarà recollint les aigües de la solera per una base filtrant de graves, on hi haurà un
tub dren situat a la zona del punt més baix de la secció.
L’aigua recollida al perímetre de la volta del túnel es conduirà a un tub col·lector a la base
de cada hastial.
Finalment, les aigües procedents del conjunt de la secció van a desembocar al dren
col·lector general que portaran les aigües cap a una de les boques del túnel abans del seu
abocament a llera.

Embrocaments
En els embrocaments es preveu que, a banda del sosteniment que hi pertocaria a priori,
cal assegurar l’aplicació dels següents elements en el tram inicial de 10m:

•

Vano de micropilots 100/80, és a dir, amb diàmetre exterior 100mm i interior
80mm, amb diàmetre de perforació 150mm i amb un espaiat entre centres
adjacents de 60cm. Longitud 15m

•

Encavallades TH-29 amb l’espaiat longitudinal corresponent

Els embrocaments en la mesura del possible s’excavaran amb mitjans mecànics tipus
piconadora per a alterar menys el massís.
Els embrocaments del túnel principal van a sortir a una visera de 8m de llarg a
l’embrocament W i de 6m a l’embrocament E, de TH-29 arriostrades amb tresillons, amb
xapa Bernold.
Els talussos frontals s’han establert amb una pendent 1H:5V. En aquests talussos es
preveu un tractament dels talussos frontals amb bulons de 4m de longitud i ø 32 1,5x1x5,
amb una malla de triple torsió 50x70 amb 2 mm de diàmetre i la projecció de formigó HP30 de 10 cm de gruix en un 20% del front a les zones més alterades.
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Els talussos laterals s’han establert amb una pendent 1H:3V. Al talús esquerra de
l’embrocament Oest de 19m s’ha previst la col·locació de bulons de 4 metres de longitud,
2x2m amb una malla de triple torsió 50x70.
Al talús esquerra de l’embrocament Est s’ha previst la instal·lació de bulons 1x1 de 4
metres de longitud amb una malla de triple torsió 50x70.

Fases constructives
L’excavació del túnel serà en dues fases, mitja secció i destrossa, per a controlar les
deformacions i garantir l’estabilitat del front. Es tracta d’un procediment constructiu comú
on el primer que s’excava és la part superior del túnel (avanç o volta) i tot seguit es
procedeix a excavar la destrossa, la part inferior restant, per fases.
De manera resumida, les fases d’excavació segueixen la següent seqüència:
1. Excavació de la mitja secció
2. Sosteniment de la mitja secció
3. Excavació de la destrossa
4. Sosteniment de la destrossa

Instrumentació i auscultació
Per tal d’establir un sistema de control de l’obra des del punt de vista de la seva evolució
tensional, deformacional i d’afectació sobre les estructures properes existents,
s’implementarà un conjunt de mesures d’instrumentació i un pla de seguiment d’aquesta.
S’haurà de realitzar un pla d’instrumentació que haurà de disposar a més del disseny,
instal·lació i seguiment de la instrumentació, del procés i transmissió de dades, un anàlisi
immediat (gestió d’alarmes) i anàlisi de detalls.
Els treballs d’instrumentació que s’han previst realitzar, són els següents:

•

Instrumentació del túnel: Instal·lació dels perns de convergència i mesura de
convergències en el interior del túnel, instal·lació i seguiment de cèl·lules de
pressió total el revestiment del túnel i d’extensòmetres en formigó i
encavallades. Col·locació d’extensòmetres de barres.
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Càlculs
Els sosteniments s’han comprovat tant analítica com numèricament. S’han utilitzat
respectivament la teoria de convergència-confinament i el programa d’elements finits
PLAXIS. En tots els casos els sosteniments proposats han complert satisfactòriament les
sol·licitacions i han garantit un factor de seguretat suficient, aplicant ja condicions de
sosteniment definitiu, és a dir, majorant càrregues i minorant resistències. Per tant, a la
llum dels resultats de càlcul, s’accepten els sosteniments proposats anteriorment, amb les
característiques especificades.
D’altra banda, s’ha utilitzat el programa Unwedge per a analitzar la generació de cunyes
inestables al túnel. S’han analitzat tots casos corresponents a diferents combinacions de
plans de discontinuïtat detectades al reconeixement de camp amb els diferents tipus de
sosteniment i segons un rang d’azimuts que forma la traça respecte al nord. L’anàlisi s’ha
efectuat en dues condicions diferents: a llarg termini, és a dir, amb els sosteniment
definitiu col·locat; i a curt termini, que ve a representar la situació pèssima potencial que
podria esdevenir en excavar el front d’avanç del túnel, quan el sosteniment encara no té la
seva resistència màxima. Aquest darrer cas és el més perillós; encara que les cunyes que
se’n poden generar són més petites, el sosteniment està molt penalitzat. Tots els casos
han complert satisfactòriament els requeriments de seguretat. No obstant, s’ha constatat
que els factors de seguretat més baixos van sovint, tot i que no sempre, associats a
cunyes a la part baixa dels hastials, ja que només s’han dissenyat bulons a partir de 2,5m
d’alçada. Per això es recomana col·locar bulons a partir d’1,5 o 2 m des de la base.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex té com a objectiu justificar i exposar les mesures correctores ambientals
destinades a minimitzar o corregir les afeccions previstes a causa de l’execució del
projecte. El Plec de prescripcions concreta i detalla algunes de les mesures
proposades.
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2. ANÀLISI AMBIENTAL
2.1.
2.1.1.

SÍNTESI DESCRIPTIVA DEL MEDI
Localització

El projecte es situa al terme municipal d’Alt Àneu (Pallars Sobirà), al tram de l’actual
carretera C-28 (carretera d’accés al port de la Bonaigua) comprès en l’interval
altitudinal entre 1310 i 1370 m. En aquest tram la carretera segueix a poca distància el
riu de la Bonaigua per la seva riba esquerra, passant pel vessant inferior de la solana
de Sorpe. Al costat oposat de la vall hi ha l’extens bosc de la Mata de València.

2.1.2.

Vegetació, fauna i paisatge

En aquest apartat es fa un recordatori de la vegetació, fauna i paisatge.
La vegetació de l’entorn és formada per comunitats típiques de substrats silicis de
l’estatge montà del vessant sud dels Pirineus centrals. A la vall de la Bonaigua –com
en la major part de valls de l’alt Pallars- hi ha un contrast molt gran en la cobertura
vegetal segons l’orientació dels vessant. El vessant orientat al sud per on passa la
carretera (solana de Sorpe) es presenta molt desforestat, a causa segurament de les
pràctiques ramaderes tradicionals. El vessant oposat orientat al nord (Mata de
València), per contra, està cobert per un dens bosc d’avets.
La vegetació de la zona concreta afectada pel projecte és un mosaic de sis dels
hàbitats tipificats per la Cartografia dels Hàbitats de Catalunya, que es reparteixen pels
diversos trams en funció sobretot del terreny més o menys rocós:
•

Matollars montans de bàlec

•

Prats silicícoles i mesòfils montans

•

Prats silcícoles i xeròfils montans

•

Bedollars secundaris

•

Pedrusques i clapers silicis montans

•

Cingles i penyals silicis de muntanya

Es tracta d’hàbitats molt estesos per tot l’alt Pallars i que en la zona del projecte estan
representats, en general, per mostres fragmentades.
2
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La vegetació que voreja el riu de la Bonaigua és constituïda per bosquines de ribera,
més o menys referibles als sargars. Hi ha un veritable sargar, notable per la seva
extensió, a la cua inundable de l’embassament de l’estany de la Senyora. De la cua de
l’embassament en amunt i de la presa en avall el sargar queda molt desdibuixat, i el
que hi ha a la ribera és una barreja força heterogènia de diversos arbres (sarga, gatell,
bedoll,...); aquesta situació és molt habitual als marges dels rius del Pallars que tenen
valls estretes i/o ribes rocoses. En illetes fangoses de l’estany de la Senyora i a les
seves vores també hi ha algunes taques de jonqueres i herbassars higròfils montans, i
dins l’aigua s’hi troba un poblament de Ranunculus aquatilis.
En general la vegetació adjacent a la zona de treballs es pot considerar que té un risc
d’incendi feble. Tot i això s’ha de tenir present que, puntualment, el mosaic de
vegetació (matollar de bàlec, prat i bedollar) que hi ha al costat de muntanya de la
carretera pot tenir una inflamabilitat alta si es donen unes condicions determinades,
concretament que les herbes estiguin seques i que bufi un vent fort; aquestes
condicions es poden donar alguns dies a l’any, en especial a la segona meitat d’hivern.
La fauna dels vessants directament afectats pel projecte, a la riba esquerra del riu de
la Bonaigua és constituïda per elements típics dels matollars, prats i boscos oberts de
l’estatge montà pirinenc. Les espècies detectades es poden considerar comunes i
banals a escala pirinenca: sargantana roquera (Podarcis muralis) com a rèptil; pinsà
(Fringilla coelebs), mallerenga carbonera (Parus major), pardal de bardissa (Prunella
modularis), tallarol gros (Sylvia borin), merla (Turdus merula) entre els ocells; talp
(Talpa europaea), talpó de prat (Microtus arvalis), llebre (Lepus europaeus) com a
mamífers.
En aquesta zona són freqüents diversos ungulats, en especial porc senglar (Sus
scrofa), cabirol (Capreolus capreolus) i daina (Dama dama), però habitualment es
situen en indrets apartats de la carretera. Tot i això, l’abundància d’ungulats és un
factor a tenir en compte pel risc de col.lisions amb vehicles que comporten.
El riu de la Bonaigua té més interès faunístic, ja que és hàbitat de tots els vertebrats
característics dels rius pirinencs ben conservats: truita (Salmo trutta), merla d’aigua
(Cinclus cinclus), almesquera (Galemys pyrenaicus), rata d’aigua (Arvicola sapidus),
musaranya d’aigua (Neomys fodiens) i llúdriga (Lutra lutra). A les basses laterals de
l’estany de la Senyora hi crien la granota roja (Rana temporaria), el gripau (Bufo bufo) i
potser algun altre amfibi. D’aquests animals, els que actualment tenen més interès per
a l’avaluació de l’impacte de l’obra són l’almesquera i la llúdriga, sobretot perquè són
objectius de conservació específics de l’espai de Natura 2000 “Alt Pallars”, però també
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perquè estan protegits legalment a nivells més o menys alts a escala catalana i
espanyola. Amb l’aprovació del nou Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya, és
previsible que la rata d’aigua passi a tenir la màxima categoria de protecció (en perill
d’extinció), i que l’almesquera i la llúdriga estiguin al segon nivell (Vulnerable), de
manera que el riu de la Bonaigua serà hàbitat de tres espècies de fauna amb protecció
legal molt forta.
El paisatge general té els trets típics de les solanes de les valls del Pallars Sobirà, és
a dir un vessant de pendent fort, dominat per matollars i prats i amb freqüents
afloraments de roca. Aquest paisatge més aviat abrupte i eixut contrasta amb la densa
cobertura forestal del vessant d’obaga i amb la verdor dels prats i la vegetació de
ribera del fons de vall. Les úniques estructures antròpiques visibles al vessant són la
carretera i les línies elèctriques, que introdueixen elements lineals fortament
discordants en el paisatge.
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PRINCIPALS IMPACTES PREVISTOS

Els principals impactes ambientals que es preveuen amb l’actual definició del projecte i
inclosos en l’annex d’Impacte Ambiental, són els que es comenten a continuació:
Excedents d’excavació i impactes associats. Els excedents d’excavació de l’obra
són importants. Trobar un lloc adequat per a aquests excedents resulta complex,
donats els pendents forts de l’entorn del projecte i la coincidència de bona part dels
terrenys planers amb zones inundables. La selecció del lloc d’abocador és una qüestió
molt rellevant, ja que pot tenir associats un conjunt d’impactes (sobre la vegetació, la
fauna, el paisatge i l’entorn social) tan importants o més que els impactes directes en
la zona d’obres de la carretera. Com a factor favorable, es pot dir que a l’alt Pallars són
molt freqüents els indrets amb afloraments de roques semblants a les que s’extrauran
del túnel, de manera que els abocadors poden resultar més fàcils d’integrar
paisatgísticament.
Afecció a la qualitat de l’aigua. El risc de pertorbació de la qualitat de l’aigua del riu
de la Bonaigua deriva sobretot dels efluents que sortiran de l’interior del túnel en la
fase de construcció. Aquests efluents seran bàsicament el resultat de l’aigua utilitzada
per als treballs d’excavació. En principi no es preveu que el volum d’aigua que surti del
terreny excavat sigui significatiu. Els efluents seran d’aigua barrejada amb terres i
productes utilitzats en l’excavació. Si aquests efluents s’aboquen directament al riu
poden

pertorbar-ne

les

característiques

físico-químiques.

L’efecte

d’aquesta

pertorbació sobre les comunitats biològiques del riu és poc previsible: pot ser molt greu
si els abocaments es fan en època d’aigües baixes, mentre que seria menor si es fan
quan el nivell d’aigua sigui alt. És necessari, per tant, preveure mesures per a evitar
l’abocament directe d’efluents al riu. Pel que fa als treballs en superfície, si es treballa
amb cura, en principi no hauria d’haver-hi afecció a la qualitat de l’aigua del riu de la
Bonaigua a conseqüència d’abocaments de terres o de residu.
Deteriorament de la qualitat de l’aire. L’excavació del túnel, els moviments de terres
exteriors i altres treballs d’obra generaran pols, incrementant els nivells de partícules
sòlides en suspensió (PSM) en l’entorn. Aquest deteriorament de la qualitat de l’aire
afectarà tant l’entorn immediat de la zona de treballs com l’entorn de les rutes
utilitzades pels camions de transport dels excedents d’excavació.
Afecció al paisatge a mitjà termini. Aquesta afecció es produirà sobretot a causa
dels grans embrocaments. El desmunt de la boca de la Bonaigua del túnel té un
5
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pendent massa gran per a revegetar-se i quedarà com una paret de roca, que serà
visible però no excessivament discordant amb el paisatge conjunt, ja que els
afloraments de rocams són freqüents en aquest tram del congost del riu de la
Bonaigua. El gran desmunt de la boca de Sorpe del túnel es revestirà d’un mur ancorat
de formigó i pot resultar d’integració paisatgística més problemàtica, ja que les seves
grans dimensions, la visibilitat a distància i les característiques del formigó (textura i el
color) faran que sigui clarament discordant amb l’entorn.
Molèsties als usuaris de la carretera. El transport amb camions dels excedents
d’excavació del túnel generarà un increment notable del trànsit de vehicles pesants a
la carretera i un alentiment de la velocitat mitjana de circulació. Donada la gran
importància d’aquesta carretera per als habitants de l’alt Pallars (tant per a l’activitat
econòmica com per a l’atenció d’alguns serveis bàsics) aquesta disminució temporal
de la funcionalitat de la carretera es pot considerar com una afecció socioeconòmica
rellevant. La importància relativa de l’alentiment de la circulació estarà força
condicionada per l’estat d’execució de les obres en la resta de la carretera: si quan
s’excavi el túnel, la major part d’altres trams ja estan en explotació, l’efecte sobre la
circulació serà molt localitzat i més aviat feble; per contra, si l’execució del túnel
coincideix amb els treballs en altres trams l’efecte acumulatiu pot comportar un
alentiment important del trànsit. A més, com en tota obra, els diversos treballs poden
comportar retencions o desviaments puntuals del trànsit.
Altres afeccions poc probables, menors o de caràcter genèric són les següents:
•

No és previsible cap afecció directa als espais protegits de la zona (riu de la
Bonaigua, com a part integrant de l’espai de la XN2000 “Alt Pallars”, del Parc
Natural de l’Alt Pirineu i Reserva Natural Parcial), ja que no s’han de fer
ocupacions en la franja de domini públic hidràulic. Sí que hi ha un petit risc
potencial de danyar puntualment aquest hàbitat a causa de la caiguda
accidental de blocs i altres materials. També existeix un cert risc d’afecció
indirecta a la fauna per abocaments al riu, que serà mínim si es preveuen
sistemes de depuració dels efluents del túnel i s’estableixen mesures
preventives per a evitar abocaments accidentals als treballs en superfície.

•

Hi ha risc potencial de caiguda de blocs de roca i altres materials sòlids
grollers al riu. Aquesta caiguda de materials comporta dues afeccions
ambientals no especialment impactants, però que són problemàtiques per estar
vinculades a qüestions administratives: 1) Els materials caiguts poden interferir
en el flux d’aigua del riu i, en casos extrems, provocar petits embassaments i
6
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inundacions; 2) Com s’ha indicat més amunt, es pot danyar puntualment la
vegetació de ribera del riu de la Bonaigua, que és un espai natural protegit. El
risc estarà molt localitzat, bàsicament als desmunts de les boques de túnel i
sobretot al costat de Sorpe. La caiguda de materials a la llera del riu de la
Bonaigua és un fenomen que passa de forma natural amb una certa freqüència
a causa del pendent fort dels vessants i de la inestabilitat del substrat, de
manera que si a conseqüència de les obres cauen alguns blocs no es tractaria
de cap pertorbació profunda de la hidrologia. Tot i això cal preveure aquesta
possibilitat i adoptar mesures preventives per tal d’evitar-ho.
•

Hi ha un cert risc de contaminació de l’aigua per formigó. Aquest risc es
considera poc rellevant, sempre que es prenguin les mesures preventives
mínimes. En el cas que hi hagi escapaments de formigó l’afecció segurament no
seria gaire important, perquè en la zona no hi ha aqüífers remarcables i perquè
l’aigua (freàtica i del riu) està poc mineralitzada.

•

El soroll generat per les excavacions i el transport de materials representa un
deteriorament evident de l’entorn. Donada la manca de població resident en
l’entorn immediat del projecte, no hi haurà receptors humans afectats
directament per les excavacions. El transport dels excedents sí que pot
comportar molèsties per soroll en l’entorn de les rutes utilitzades. L’afecció per
soroll a la fauna s’ha de considerar feble. Únicament podria haver-hi impactes
puntuals notables si es fan explosions en època de cria de fauna especialment
sensible o bé si es realitzen treballs nocturns molt sorollosos.

•

L’impacte sobre la vegetació és de caràcter genèric: eliminació de plantes a la
zona d’obres i afecció indirecta per acumulació de pols. Els tipus de vegetació
afectats (el mosaic d’hàbitats de la solana de Sorpe que s’ha comentat més
amunt) són molt freqüents al Pallars, no estan amenaçats ni s’hi coneix la
presència de cap espècie de flora rara. En conjunt, doncs, es pot dir que tenen
un interès relatiu baix i que, en conseqüència, l’impacte sobre la vegetació serà
feble. El disseny del projecte minimitza les ocupacions que comporten
eliminació de vegetació, ja que al tram en túnel no hi ha afecció. Les ocupacions
que es fan en la proximitat del riu no afecten el sargar, que és el tipus de
vegetació del riu de la Bonaigua que està llistada com a objectiu de conservació
dins l’espai de Xarxa Natura 2000 “Alt Pallars”.
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També es donaran altres afeccions genèriques a la fauna, com són la mortalitat
d’individus per moviments de terres i les molèsties diverses (en especial si els
treballs coincideixen amb èpoques de cria). La pèrdua d’hàbitats per a la fauna
es pot considerar insignificant, ja que la major part d’ocupacions en superfície
es produeixen al marge de l’actual carretera, en indrets amb hàbitats de baixa
qualitat.

•

El risc d’incendi és feble, però cal tenir-lo present. Com s’ha dit, les situacions
en què hi ha més risc potencial són els dies d’hivern amb vent fort.

•

Hi haurà també afecció al paisatge durant l’execució de les obres, a causa
de les superfícies de sòl nu pels moviments de terres, de les instal·lacions
d’obra i de la maquinària. Aquest impacte és temporal i inevitable.
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3. MESURES
3.1.

MESURES ESTABLERTES

3.1.1.

Mecanismes de control d’aplicació de les mesures ambientals

Tot i no tractar-se de mesures ambientals en el sentit estricte, per tal de disposar dels
mecanismes necessaris per a la seva correcta aplicació, abans de l’inici dels treballs
caldrà establir una Comissió de seguiment ambiental i elaborar un Pla de seguiment
ambiental. Aquests dos instruments de control són molt importants per a la realització
d’aquest projecte, ja que l’extrema proximitat de la zona d’obres a un espai protegit fa
necessari extremar les precaucions i evitar els eventuals conflictes d’importància amb
l’òrgan gestor d’aquest espai. En aquest sentit, la comissió i el protocol es podrien
considerar com a mesures preventives.
Comissió de seguiment ambiental
La comissió tindrà com a funcions principals verificar l’adopció correcta de les mesures
ambientals previstes i adoptar decisions sobre possibles conflictes puntuals per als
quals no sigui preceptiva la intervenció de cap organisme administratiu de rang
superior.
Aquesta Comissió de Seguiment realitzarà reunions i visites a l’obra amb la periodicitat
que es consideri adequada, però es recomana que es facin almenys una vegada al
mes.

Pla de seguiment ambiental
Abans de l’inici dels treballs es redactarà un pla de seguiment ambiental en el qual es
detallin les mesures previstes, la seva localització, un calendari d’execució, la formació
mínima per als operaris i els controls que es realitzaran per a garantir la seva execució
efectiva, seguint els criteris marcats en l’annex mediambiental del present projecte.
Aquest pla, a més d’incloure les qüestions de caràcter genèric que són comunes a la
major part d’obres, ha de preveure mecanismes que permetin garantir l’aplicació
correcta i l’efectivitat de les mesures destinades a minimitzar l’afecció sobre els sectors
de més sensibilitat ambiental. El sector de més alta sensibilitat, en el qual s’ha de
9
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centrar el seguiment, és el riu de la Bonaigua i la seva ribera, tant per ser espai
protegit com per l’alta vulnerabilitat de les seves comunitats biòtiques.

3.1.2.

Espais protegits

El riu de la Bonaigua és un espai natural protegit (Parc Natural de l’Alt Pirineu, Xarxa
Natura 2000 i Reserva Natural Parcial). La protecció afecta el riu i una franja de ribera
mínima de 5 m a cada costat. D’entrada, la zona protegida no ha de ser afectada pels
treballs, i en tot cas és preferible evitar-ho, ja que comportaria complicacions
administratives notables. De totes maneres, si es considera inevitable fer-hi alguna
ocupació o actuació és necessari obtenir l’autorització de l’Autoritat Competent.

3.1.3.

Sòls

S’extraurà la capa de terra vegetal de les zones d’ocupació permanent o temporal. La
capa de terra extreta ha de tenir un gruix mínim de 25 cm i, quan la fondària del sòl ho
permeti, serà superior.
La terra vegetal obtinguda s’emmagatzemarà temporalment als sectors d’aplec de
terres, clarament delimitats. Aquests aplecs compliran els requeriments detallats en el
Plec de mesures correctores.
La previsió és que aquesta obra sigui deficitària pel que fa a terra vegetal necessària
per als treballs de revegetació, de manera que caldrà obtenir terra externa a l’obra. No
es requereix terra amb condicions especials. La terra vegetal adquirida complirà els
requeriments que s’especifiquen en el Plec. Si prèviament als treballs de revegetació
cal emmagatzemar temporalment en l’obra la terra vegetal externa, aquesta es
dipositarà en la zona d’aplecs.

3.1.4.

Gestió dels excedents d’excavació

El gran volum d’excedents, la major part dels quals correspondran a roques (sobretot
esquistos), obliga a trobar uns llocs d’abocament on l’impacte ambiental indirecte sigui
feble, aspecte aquest que es desenvolupa en aquest apartat pel que fa als criteris de
selecció. Altres impactes derivats (producció de pols, soroll i interferències en la
fluïdesa del trànsit) es consideren en les mesures correctores dels apartats respectius.
La gestió d’aquests excedents haurà de complir allò que estableix el Reial Decret
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels Residus de
Construcció i Demolició (RCD).
La destinació dels excedents d’excavació seguirà el següent ordre de prioritat:
10
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En primer lloc, s’han de reutilitzar tots els materials possibles en la pròpia obra o bé
en obres pròximes. La previsió és que la reutilització només pugui absorbir una fracció
petita dels excedents.
La segona opció ha de ser ubicar excedents d’excavació en terrenys que recentment
hagin estat pertorbats per les obres de condicionament de la carretera C-28,
sense que els materials abocats hi tinguin cap funció constructiva. Possibles
ubicacions són els trams de carretera vella que entrin en desús, superfícies entre
corbes que hagin estat afectades per importants moviments de terres o zones
d’instal·lacions.
La tercera opció -i la principal- ha de ser reutilitzar les terres per a condicionar i
replenar indrets degradats externs a l’obra de remodelació de la C-28, en els quals
s’hagin realitzat excavacions a conseqüència d’activitats extractives o d’altres usos i,
en conseqüència, existeixin cavitats disponibles per a ser reomplertes. L’objectiu final
ha de ser tant la reubicació dels excedents d’excavació de l’obra com la restauració
d’aquestes superfícies degradades (condicionament topogràfic, restitució de terra
vegetal, revegetació i altres mesures d’integració paisatgística). La selecció d’aquests
indrets ha seguit els següents passos:
1) Seguint les recomanacions ambientals habituals pel que fa a l’ús de les terres
sobrants com a mitjà per a restaurar superfícies degradades, es va avaluar com a
solució prioritària l’ús d’activitats extractives abandonades, de materials similars als
extrets del túnel (pissarres) i que es situïn a distàncies no massa grans de la zona
d’obres. Amb aquesta finalitat es consulta la base de dades d’activitats extractives
del Departament de Medi Ambient, localitzant dues explotacions de pissarres ja
finalitzades a Llavorsí, que potencialment semblen interessants com a destinació
dels excedents: s’estima que el temps de desplaçament amb camions entre la
zona d’obres i Llavorsí estava entre 30 i 45 minuts. Els materials eren plenament
compatibles i la superfície conjunta permetia sobre el paper la recepció d’una
fracció important dels excedents. Altres activitats extractives documentades en
l’entorn del projecte no es consideren adequades com a destinació dels excedents.
Una vegada obtinguda aquesta informació es procedeix a realitzar treball de camp
per a avaluar la seva adequació i per a prospectar ubicacions alternatives. Els
resultats d’aquest treball de camp han estat els següents:
•

L’explotació abandonada Riberies de l’empresa Pizarras y Excavaciones
del Pallars S.A, està abandonada fa molt temps, en procés avançat de
restauració i es situa en un lloc d’accés no viable per a camions (a mitja
11
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alçada en un vessant de fort pendent i amb una pista forestal estreta que
s’acaba abans d’arribar a l’explotació). Com a conclusió aquesta
explotació es descarta per a reomplir, tant per les dificultats d’ús pràctic
com pels forts impactes ambientals indirectes que se’n derivarien.
•

L’explotació abandonada Llavorsí de l’empresa Llosera del Pallars S.C.C.
no s’ha pogut localitzar amb precisió a partir de la cartografia disponible.
En consultes realitzades a Llavorsí s’informa de dues possibles “lloseres”
situades prop de l’inici de la carretera de Baiasca, alguna de les quals
hauria de correspondre a l’explotació documentada. Es va detectar dues
àrees potencialment adequades per a rebre excedents d’excavació:
1. Una superfície erma allargada d’uns 130 m de llarg per 10-15 d’ample,
paral·lela a la part final del riu de Baiasca pel seu marge dret i en
contacte directe amb la carretera C-13 pocs metres més avall de la
cruïlla de Baiasca. Aparentment es situaria tota dins el terme municipal
de la Guingueta. Aquesta superfície ha estat objecte de moviments de
terres recents i en el moment de la visita ja estava essent utilitzada com
a abocador de terres (volums petits). Té entrada directament des de la
C-13. El vessant adjacent pel sud és de materials geològics molt
similars als de la zona d’obres, mentre que pel nord limita amb el
domini públic hidràulic del riu de Baiasca sense ocupar-lo. Aquesta
superfície es recomana com a zona per a replenar complementària 1
amb els excedents d’excavació de l’obra, en cas que la zona principal
que s’indica més avall no tingui cabuda per a tot, amb capacitat per
acollir-ne una fracció baixa però significativa. S’anomena zona
complementària 1 (Foto 1).
2. Una petita zona excavada d’uns 20x20 m situada al costat de la
carretera de Baiasca, a poca distància de la cruïlla amb la C-28. Es
situa dins el terme de Llavorsí. L’excavació és antiga i està feta en
pissarres. Tot i que la capacitat d’acollida d’aquesta zona és petita, es
recomana com a zona per a replenar complementària 2 de petits
volums. S’anomena zona complementària 2 (Foto 2).
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Foto 1. Possible zona destí dels materials excedents (zona complementària 1) situada a la part
inferior del riu de Baiasca (la Guingueta). Foto realitzada des de la carretera C-28.
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Foto 2. Possible zona destí dels materials excedents (zona complementària 2) situada a la part
baixa de la carretera de Baiasca (Llavorsí).

2) Considerant que els dues zones anteriors no tenen prou capacitat per a absorbir
els excedents previstos, es cerca superfícies degradades alternatives, que
haguessin estat afectades per activitats extractives i fossin susceptibles de millorar
si s’hi aplica un pla de restauració. Com a resultat d’aquest treball, es localitza una
àmplia superfície degradada amb condicions en principi molt adequades per a
rebre els excedents d’excavació. Es situa al costat de la cruïlla de la carretera C-13
amb la carretera que condueix a Espot, en l’espai delimitat per la carretera C-13, la
carretera d’Espot i el riu Escrita. Pertany al terme municipal d’Espot. Correspon a
l’activitat extractiva LA TORRASSA (empresa Cervós S.A.) amb restauració
integrada. La superfície estimada per a aquesta zona és de 18.385 m2 Amb
aquesta superfície s’estima que pot acollir sense problemes quasi tots els
excedents d’excavació que generi l’obra. Es tracta d’una superfície on es van fer
extraccions d’àrids (aparentment graves) i possiblement també va ser destinada
14
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temporalment a altres usos, tot i que la informació que es té sobre aquest aspecte
és poc detallada. Els materials que es van extreure de la zona (graves) són
diferents dels que s’extrauran de l’obra (sobretot pissarres), però les pissarres són
el material dominant als vessants adjacents, i per tant es podrien considerar
parcialment compatibles. Malgrat la proximitat al riu Escrita, aquesta zona es situa
a una cota superior al llit del riu i el risc d’inundació probablement és baix. En
l’actualitat està sense restaurar, amb aspecte d’erm cobert de males herbes i amb
àmplies superfícies nues, i s’hi han realitzat ja alguns abocaments de terres. La
distància a la zona d’obres és relativament curta, i el temps estimat per al transport
és de 15-20 minuts. L’accés és molt bo, ja que té entrada directa des de la
carretera C-13 en sentit descendent (el mateix que utilitzarien els camions). El fet
que es trobi just a la cruïlla utilitzada cada any per milers de turistes per accedir al
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici des d’Espot aportaria un
valor afegit a la restauració de la zona degradada, ja que resultaria una actuació
positiva per a la imatge turística del Pallars. Pels diversos motius exposats, es
recomana aquesta zona com a zona de destí principal. Es denomina zona
principal (Foto 3).

Foto 3. Possible zona a restaurar situada a la cruïlla de la carretera C-13 i la carretera d’Espot.
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Foto 4. Possible zona a restaurar situada a la cruïlla de la carretera C-13 i la carretera d’Espot.
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Síntesi
En la mesura possible es reutilitzaran els materials excedents en la pròpia obra o en
obres pròximes, o bé es reubicaran en terrenys degradats per les obres en altres trams
de la C-28. S’han trobat dues àrees on es poden ubicar una part d’aquests excedents.
La resta d’excedents seran abocats en terrenys degradats per activitats extractives,
per als quals s’haurà d’elaborar o si està en actiu ja té elaborat un pla de restauració.
Es recomana com a zona a replenar preferent una superfície situada al terme
municipal d’Espot, entre la carretera C-13, la carretera d’Espot i el riu Escrita, que
correspon a una activitat extractiva amb restauració integrada

i com a zones

secundàries o complementàries dues àrees localitzades prop de la cruïlla de la
carretera C-13 i la carretera de Baiasca (termes de la Guingueta i Llavorsí).

3.1.5.

Gestió de l’aigua

L’aigua que s’utilitzarà en l’obra no serà extreta de la zona adjacent del riu de la
Bonaigua. Es farà servir aigua externa aportada amb cubes o, si s’escau, es podrà
reutilitzar aigua que es generi amb l’excavació del túnel. Per a l’aigua externa aportada
amb cubes es verificarà que el subministrador compta amb les autoritzacions
preceptives per a realitzar captacions. Preferentment aquesta aigua no ha de provenir
d’altres punts del riu de la Bonaigua.
No s’abocarà en cap cas aigua utilitzada en l’obra al riu de la Bonaigua.
Les aigües sortints del túnel seran emmagatzemades en una primera bassa de
decantació i homogeneització realitzada a la sortida baixa del túnel. Aquesta bassa
tindrà les mides suficients per a absorbir les aigües sortints de tot un dia. Des d’aquí
les aigües es bombaran fins a una unitat depuradora físico química on gràcies a
l’addició de coagulants i floculants s’aconseguirà rebaixar la concentració de sòlids en
suspensió. Complementàriament a aquesta unitat caldrà addicionar CO2 per a
disminuir el pH de les aigües sortints del túnel. Finalment les aigües es dirigiran fins a
una bassa impermeabilitzada i excavada en el terreny on s’acumularan. Diàriament
caldrà que aquestes aigües siguin transportades amb camió cisterna fins a Esterri
d’Aneu on seran abocades a la xarxa de clavegueram. L’aigua de sortida de l’estació
depuradora haurà de complir amb els límits normatius per a ser abocada a
clavegueram i serà necessari obtenir l’autorització preceptiva per a la connexió a
xarxa. Es considera que aquesta és la millor solució per a les aigües efluents del túnel,
ja que d’aquesta manera es minimitza el risc de contaminació del riu de la Bonaigua i
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el volum d’efluent previstos ho fa viable tècnicament. S’ha avaluat també l’opció
aparentment més simple d’abocar l’aigua al riu de la Bonaigua després d’haver-la
depurat in situ, però s’ha considerat que aquesta solució comporta massa incertesa
(l’efecte dels vessaments sobre la qualitat de l’aigua del riu és poc previsible).
També s’ha de construir una bassa de retenció d’efluents potencialment contaminants
a la zona d’instal·lacions, allà on es prevegi que pot existir risc de vessament d’olis,
greixos de les màquines, rentat de formigoneres o altres processos potencialment
contaminants de les aigües.

3.1.6.

Prevenció d’afeccions al riu de la Bonaigua

La realització de treballs al costat del riu de la Bonaigua comporta el risc de modificarne el llit per caiguda de materials grollers i d’alterar-ne les característiques físicoquímiques per abocament accidentals de terres o líquids. Amb l’objectiu d’evitar o
minimitzar aquestes possibles afeccions s’estableixen les mesures específiques
complementàries següents. Cal precisar que es considera que el risc d’afecció a la
qualitat de l’aigua per vessaments líquids ja s’ha minimitzat amb les mesures de gestió
de l’aigua i de gestió de residus.
En la zona de treballs adjacent a les dues boques de túnel caldrà instal·lar sistemes
preventius per a evitar la caiguda de blocs o altres materials grollers al riu.
Considerant l’alta sensibilitat ambiental del riu de la Bonaigua i la seva protecció legal,
que han condicionat fortament el desenvolupament del projecte de millora de la
carretera C-28 en aquest tram, es recomana establir instruments de seguiment
ambiental que permetin verificar que l’obra no té una incidència significativa sobre els
valors naturals legalment protegits en aquest riu. Concretament, es planteja fer un
seguiment de la qualitat del riu de la Bonaigua com a hàbitat per a les dues espècies
semiaquàtiques que són objectiu de conservació de l’espai de la Xarxa Natura 2000
“Alt Pallars”: almesquera (Galemys pyrenaicus) i llúdriga (Lutra lutra).

3.1.7.

Contaminació atmosfèrica

Es pavimentaran o compactaran totes les superfícies i els vials.
Es limitarà la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior
del recinte de l’obra pública a 20 km/h. El titular de la via ha de limitar la velocitat
màxima de circulació, en el tram comprès entre l'obra pública i la xarxa viària bàsica a
40 km/h.
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S’aplicaran regs periòdics a llarg de la traça i en els camins i accessos de pas de
maquinària per tal de garantir que no es generi pols que pugui afectar a la vegetació i
a les persones properes a l’obra. Abans d’iniciar les obres és necessari preveure,
establir i adequar el subministrament de l’aigua de reg.
Els excedents d’excavació es retiraran diàriament de les zones d’obres.
Es cobriran amb lona les caixes dels camions que transportin materials pulverulents,
per tal de minimitzar la generació de pols al llarg del seu recorregut. Aquesta mesura
s’aplicarà als camions que transportin els excedents d’excavació, sempre i quan
aquests no estiguin constituïts exclusivament per blocs de roca, ja que el gran volum
de materials que caldrà transportar als abocadors pot ser una important font de
contaminació atmosfèrica en indrets apartats de l’obra. Les condicions mínimes amb
les quals els camions de transport d’excedents estaran exempts de col·locar una lona
seran establertes per la Comissió de seguiment ambiental.
Es revisaran periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la
maquinària i els vehicles de transport.

3.1.8.

Il·luminació

D’acord amb el Decret 82/2005 d’ordenació ambiental de l’enllumenament, els espais
naturals de protecció especial i els inclosos en la Xarxa Natura 2000 estan catalogats
com a zones E1, de màxima protecció a la contaminació lluminosa. Aquest és el cas
del riu de la Bonaigua, raó per la qual cal minimitzar les emissions en direcció al riu de
llum nocturna des de les instal·lacions d’il·luminació exterior del túnel. Els límits
màxims d’intensitat lluminosa emesa cap a les zones E1 establerts per aquesta
normativa són de 50 kilocandeles en horari de vespre i de 0,5 en horari de nit.
Com a mesura complementària no es podrà treballar de nit fora de l’àmbit del túnel.

3.1.9.

Soroll

Les mesures per a la contaminació atmosfèrica (revisió de la maquinària i vigència de
la I.T.V.) contribueixen també a reduir les emissions de soroll.
Cal precisar que s’ha avaluat la conveniència d’instal·lar el sistema de ventilació del
túnel al seu interior, amb l’objectiu de reduir les emissions de soroll en superfície.
Aquesta mesura no s’ha considerat necessària, per dos motius: 1) Donada la situació
del túnel lluny de zones residencials no hi ha molèsties a la població, i 2) És previsible
que la fauna s’habituï en poc temps al soroll dels ventiladors, passant a considerar-los
com un soroll de fons.
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Vegetació

En general, cal prevenir els danys innecessaris a la vegetació a base de limitar les
ocupacions a les superfícies estrictament necessàries per a l’execució dels treballs.
Aquesta limitació s’ha d’aplicar amb especial rigor al llarg de la franja adjacent al riu de
la Bonaigua.
S’ha de regar la vegetació pròxima a la zona d’obres per tal d’evitar una acumulació
excessiva de pols a les fulles. Aquests regs es faran amb manguera o per aspersió, i
s’aplicaran directament sobre fulles i branques. La regularitat dels regs dependrà de la
quantitat de pols que hi hagi, que s’inspeccionarà visualment.
Com a mesura de prevenció d’incendis s’evitarà realitzar treballs en superfície que
comportin risc d’ignició els dies d’hivern de fort vent i sense cobertura de neu. En tot
cas, i per a qualsevol època, en la zona d’obra s’ha de disposar d’equipaments
antiincendi en bones condicions funcionals.

3.1.11.

Fauna

El projecte contempla la necessitat de realitzar voladures, per tant, quan calgui
realitzar

voladures,

caldrà

consultar

amb

antelació

a

l’autoritat

competent

medioambiental, per tal de determinar si el soroll de les explosions pot afectar fauna
amenaçada especialment sensible en època de cria. Si existeix aquest risc, es
procurarà adoptar les mesures necessàries. En la mesura possible s’evitarà realitzar
voladures i altres operacions molt sorolloses entre els mesos de març i agost.

3.1.12.

Integració paisatgística i revegetacions

Les mesures d’integració paisatgística de l’obra, una vegada aquesta estigui finalitzada
(completament o per fases), es concreten en:
•

restauració de trams de carretera que quedaran en desús

•

condicionament morfològic del terreny i la revegetació dels talussos i zones
d’ocupació temporal

•

Condicionament dels embrocaments

3.1.12.1. Condicionament dels embrocaments
A ambdues boques del túnel quedaran uns talussos de fortes pendents ja que estan
fets en roca i el pendent propi del terreny ja és molt elevat.
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S’ha estimat com a mesura correctora utilitzar la filosofia del mètode Royal en el sentit
que caldrà aprofitar els plans i línies de fractura potencials de la geomorfologia de
l’indret. L’extracció es farà seguint les discontinuïtats naturals de la roca.

3.1.12.2. Restauració de trams de carretera en desús
Hi ha dos trams de carretera que quedaran en desús quan finalitzi l’obra, un abans del
mur de dames de la boca inferior del túnel i l’altre –més llarg- a la zona de l’esplanació
pròxima a la boca superior del túnel. El tram situat a la boca oest serà restaurats per
mitjà de la realització de les operacions següents:
•

Repicat, extracció i retirada de la capa d’asfalt i de la subbase. Els residus
resultants seran transportats a un abocador controlat.

•

Escarificació del terreny per esponjar-lo.

•

Estesa d’una capa de terra vegetal, segons les indicacions del Plec.

•

Hidrosembra, segons les indicacions del Plec, aplicant la mateixa barreja de
llavors i densitat orientativa que per a les revegetacions ordinàries.

•

Plantacions

L’altre tram de carretera en desús queda dins d’una concavitat que serà replenada
amb els excedents de la pròpia obra. Amb aquest replè s’aconsegueix rebaixar el
volum de terres excedents de l’obra i millorar el drenatge i el paisatge d’aquest sector.
3.1.12.3. Revegetacions
Les tasques de revegetació es realitzaran a totes les superfícies d’ocupació temporal i
als talussos que ho permetin. Tret d’excepcions que es detallen més endavant,
aquesta mesura comporta les següents operacions successives:
•

Condicionament morfològic del terreny: restitució d’una forma similar a la prèvia
en les superfícies d’ocupació temporal on sigui viable, aplanament en les altres
superfícies d’ocupació temporal i execució dels talussos segons les
determinacions del projecte.

•

Si cal, esponjament mecànic del terreny.

•

Estesa d’una capa de terra vegetal d’un gruix mínim de 30 cm, segons les
condicions del Plec.
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Aplicació d’una hidrosembra, que es realitzarà preferentment entre el 15 de
març i el 15 d’abril. La dosi orientativa serà de 3 l/m² de barreja d’hidrosembra
amb 30 g/m² de barreja de llavors, en cap cas menys, però tampoc es
recomana excedir gaire aquesta dosi. En funció del pendent de talús a
hidrosembrar es garantirà una aportació de mulch de 100-160 gr/m2, repartits
al 60% i 40% entre la primera i segona passades. La composició de la barreja
de llavors serà la següent:

20
20
10
10
20
20

Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum pratense
Dactylis glomerata
Trifolium pratense
Lotus corniculatus

Al Plec s’especifiquen amb més detall les condicions que han de complir la terra
vegetal i la hidrosembra.
Plantacions
Es planteja realitzar plantacions per a restaurar els talussos i les zones d’antiga
carretera en desús.
Donat que a la zona no lligada directament al riu la vegetació arbòria dominant és la
típica de formacions de tartera o clarianes, s’han triat els arbres típics d’aquesta
formació com a espècies per restaurar (bedoll i gatsaule), ja que poden créixer sota les
condiciones climàtiques de la zona, orientada a solell i en condiciones desfavorables
de sòl. Per a formar estrat arbustiu s’ha triat el bàlec que forma els matollars montans
de la zona.
Es projecta una densitat conjunta de 1800 peus/ha, sent de 1.250 peus arboris i de
550 peus arbustius. La distribució es realitzarà a l’atzar alternant zones més denses
amb zones més aclarides.
Donat que es considera imprescindible que els arbres siguin de procedència de la
zona (Pallars o Val d’Aran) per tal d’evitar contaminacions genètiques a la zona
protegida i aquestes tres espècies no són espècies massa comercials, s’han triat
individus petits per tal que sigui viable poder-los encarregar a l’inici de l’obra i
augmentar la seva viabilitat.
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Localització per zones
Una vegada fets aquests aclariments, es passa a concretar les tasques de revegetació
que s’han de fer en cada sector. La localització dels sectors on s’han d’aplicar les
diverses mesures de revegetació s’exposa als plànols de mesures correctores.

Zona d’ocupació temporal oest: Condicionament morfològic del terreny, estesa de
terra vegetal, hidrosembra ordinària i plantacions.
Zones afectades per restitució de serveis: Condicionament morfològic del terreny,
estesa de terra vegetal i hidrosembra.
Talussos rocosos: Hidrosembra millorada. Aquesta hidrosembra millorada consisteix
en l’aplicació d’un mulch amb una dosi de 250 – 450 gr/m2 i que estarà format per un
geotèxtil aplicat hidràulicament. Aquesta hidrosembra té més fixador per impedir el
rentat i més matèria orgànica. Amb aquesta millora es reforça l’adherència al substrat,
la retenció d’humitat i la protecció de les llavors, garantint una millor germinació. Cal dir
que, malgrat l’ús d’una hidrosembra millorada, no s’espera obtenir una cobertura alta
d’herbes: l’objectiu és aconseguir un mosaic de taques d’herba i zona rocoses nues,
de manera que s’asseguri una retenció mínima del sòl i s’obtingui una certa integració
paisatgística en el context dels vessants de la solana de Sorpe (amb molts afloraments
de roca nua).

3.1.13.

Afeccions socioeconòmiques

Per tal de minimitzar l’afecció socioeconòmica, es recomana modular el calendari i els
horaris de treball. L’objectiu principal ha de ser que les operacions que comportin més
alentiment del trànsit per la carretera es realitzin els dies i hores en què hi ha menys
circulació d’usuaris obligats per raons de feina i de recepció de serveis. De forma
secundària s’ha de tendir a concentrar aquestes operacions en dies i èpoques en què
hi ha menys trànsit turístic.

3.1.14.

Gestió de residus

Per a controlar l’afectació a l’entorn que podria provocar l’abandonament dels residus
que es generaran a l’obra, s’establirà un sistema de segregació i gestió de residus de
l’obra, complint amb tot allò derivat en la legislació vigent sobre el tema. La gestió de
residus de l’obra es basarà en els següents punts:
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Abans de l’inici dels treballs es redactarà un protocol de gestió de residus, que
s’integrarà en el pla de seguiment ambiental de l’obra i tindrà en consideració –com a
mínim- les reglamentacions establertes per la normativa vigent. El pla ha d’incloure
tots els aspectes relacionats amb la destinació, tractament i manipulació dels residus
generats per l’obra. La Comissió de seguiment ambiental haurà de donar el vistiplau a
aquest protocol.
Com a annex al pla anterior, s’incorporarà un protocol específic per a la manipulació
de substàncies potencialment tòxiques, siguin residus o no.
Abans de l’inici dels treballs cal fer una previsió dels residus que es poden generar a
l’obra, tenint en compte la seva classificació d’acord amb el Catàleg Europeu de
Residus. D’acord amb aquesta classificació també es preveuran i condicionaran els
contenidors que seran necessaris per a cada residu o grup de residus.
S’instal·larà un dipòsit soterrat i degudament impermeabilitzat destinat a la recollida de
les aigües residuals sanitàries. S’establirà un protocol per al seguiment i control del
nivell del dipòsit, procedint al seu buidatge quan aquest assoleixi el nivell màxim. Es
contactarà amb una empresa especialitzada en la neteja de foses i es contractaran els
seus serveis per al buidatge.
Es construirà una bassa de retenció d’efluents potencialment contaminants a la zona
d’instal·lacions, allà on es prevegi que pot existir risc de vessament d’olis, greixos de
les màquines, rentat de formigoneres o altres processos potencialment contaminants
de les aigües.
Les operacions de manteniment que comporten risc potencial d’abocar residus
perillosos per a la qualitat de l’aigua del riu de la Bonaigua no s’efectuaran en la zona
d’obres del present projecte. Aquestes operacions s’hauran de fer en tallers
especialitzats (canvis d’oli, etc) o en àrees habilitades per a aquesta finalitat en altres
trams de les obres de remodelació de la carretera C-28, els quals en tot cas s’hauran
de situar a més de 100 m del riu de la Bonaigua.
S’habilitarà una zona especialment destinada a l’emmagatzematge de residus.
Aquesta zona ha de ser plana, tindrà el terra impermeabilitzat i ha d’estar coberta per
tal d’evitar el rentat accidental de residus per l’aigua de pluja.
A la zona d’emmagatzematge de residus es disposaran contenidors específics per als
residus especials i no especials, que han de ser identificables per mitjà d’etiquetes
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clarament visibles i de colors diferents. En cap cas no s’han de barrejar els residus
especials i no especials.
Els residus especials es retiraran de la zona d’obres quan s’hagi excedit el 70 % de la
capacitat dels contenidors o, si es considera necessari, abans. Els residus no
especials es retiraran quan els contenidors estiguin plens, amb l’excepció de les restes
d’alimentació, que seran retirades com a mínim cada dos dies.
Els residus seran extrets de la zona d’obres mitjançant transportistes i gestors
autoritzats.
Durant l’execució de l’obra es tindrà en compte la minimització dels residus que es
puguin generar, potenciant al màxim el reaprofitament de materials que puguin ser útils
per a l’execució de l’obra.
Un cop finalitzat l’ús útil de cada sector de les obres, es procedirà a la neteja de tots
els residus que pugui haver-hi i a la restauració de les àrees utilitzades. En qualsevol
cas, una vegada hagin finalitzat del tot els treballs, l’entorn haurà de quedar net de
residus en un termini màxim de quinze dies.
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PART 1
1.- ASPECTES GENERALS.

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals.
1.1.1.- Objecte.
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar;
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim,
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.
1.1.2.- Àmbit d'aplicació.
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per l’acondicionament de la C-28, i més
concretament del tram del túnel de Sorpe, al terme municipal de Alt Àneu (Lleida).
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables.
GENERAL
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no
modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de
desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat
per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades,
introduïdes al seu articulat per:
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O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :
-

516 “Formigó compactat”

O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988:
- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta”
O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre):
- 104 “Desenvolupament i control de les obres”
O.M. de 27 de desembre de 1999
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201
“Calç hidràulica”)
- 202 “Ciments”
- 210 “Quitrans” (es deroga)
- 211 “Betums asfàltics”
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums
asfàltics fluidificats”)
- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”)
- 214 “Betums fluxats” (nou)
- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou)
- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou)
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y
pavimentos de hormigón.
-

530 “Riegos de imprimación”

-

531 “Riegos de adherencia”

-

532 “Riegos de curado”

-

540 “Lechadas bituminosas”
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-

542 “Mezclas bituminosas en caliente”

543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de
-

rodadura”

550 “Pavimentos de hormigón vibrado”

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02):
Derogat:
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”
- 242 “Mallas electrosoldadas”
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”
- 252 “Acero forjado”,
- 253 “Acero moldeado”
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”
- 287 “Poliestireno expandido”
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”
Revisat:
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones”
- 285 “Productos filmógenos de curado”
- 610 “Hormigones”
Nou:
- 240”Barras corrugadas para hormigón estructural”
- 241 “Mallas electrosoldadas”
- 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”
- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”
- 283 “Adiciones a emplear en hormigones”
- 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”
- 610A “Hormigones de alta resistencia”
- 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras
metálicas”
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002.
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Modifica:
300 "Desbroce del terreno" ;
301 "Demoliciones";
302 "Escarificación y compactación";
303 "Escarificación y compactación del firme existente";
304 "Prueba con supercompactador";
320 "Excavación de la explanación y préstamos";
322 "Excavación especial de taludes en roca";
331 "Pedraplenes";
340 "Terminación y refino de la explanada";
341 "Refino de taludes";
410 "Arquetas y pozos de registro";
411 "Imbornales y sumideros";
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";
658 "Escollera de piedras sueltas";
659 "Fábrica de gaviones";
Nous articles:
290 "Geotextiles";
333 "Rellenos todo-uno";
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";
401 "Cunetas prefabricadas";
420 "Zanjas drenantes";
421 "Rellenos localizados de material drenante";
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";
675 "Anclajes";
676 "Inyecciones" y
Deroga:
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";
420 "Drenes subterráneos";
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado
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O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de
ferm:
- 510 “Zahorras”
- 512 “Suelos estabilizados in situ”
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento)
- 551 “Hormigón magro vibrado”
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Corrección de erratas BOE 25/5/04). Modifica
els següents articles:

- 510 "Zahorras"
- 512 "Suelos estabilizados in situ"
- 513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)"
- 530 "Riegos de imprimación"
- 531 "Riegos de adherencia"
- 532 "Riegos de curado"
- 540 "Lechadas bituminosas"
- 542 "Mezclas bituminosas en caliente"
- 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de
rodadura"
- 550 "Pavimentos de hormigón"
- 551 "Hormigón magro vibrado"
(Aquesta ordre oficilitza les modifcicacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02)
O.C. 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y
mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso
(NFU)
Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan instrucciones
complementarias para la utilización de de elementos auxiliares de obra en la construcción
de puentes de carretera. (BOE 27/12/07)
Deroga els artícles:
- 680 "Encofrados y moldes"
- 681 "Apeos y cimbras"
- 693 "Montaje de elementos prefabricados".
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O.C. 24/08 que modifica els artícles 542 "Mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigón bituminoso" i 543 "Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas
drenantes y discontinuas".
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant
dipòsit en abocador.
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials
actualment en vigència.
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
- Normes U.N.E.
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de
1970).
- Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’ctubre,
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC
de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats
productes utilitzats en la construcció.
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials
que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte,
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure
Canvi.
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
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En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.
Relació de plecs de família a aplicar aquest article:
Ciment
Produtes bituminosos impermeabilitzants
Filferrros trefilats llisos i corrugats
Malles elctrosoldades
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors,
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest
projecte.
FERMS
TÍTOL

DISPOSICIÓ

NLT-123/1999

Agua en los materiales bituminosos
Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las
mezclas bituminosas

NLT-165/1990
Nota Info. D.G.C.04/04/1991

Capas drenantes en firmes
Capas tratadas con cemento (suelo-cemento y gravacemento)

D.G.C.Subd.Gral.Const.13/05/
1992
D.G.C. 1989 (abril)

Catálogo de deterioros en firmes

NLT-164/1990

Contenido de ligante en mezclas bituminosas

O.C.285/1982 P.I.

Criterios para la corrección de tramos deslizantes
Densidad relativa de los áridos en aceite de parafina

NLT-167/1996

Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas

NLT-168/1990

Dosificación de cemento en capas de firmes y pavimentos

MOPU.: 12/06/1989

Efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad

Nota info D.G.C. 18/02/1991
O.C.284/1981 P.I.

Evaluación visual de firmes

Nota info D.G.C.11/10/1990

Firmes con capas de grava-cemento
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TÍTOL

DISPOSICIÓ

O.C.278/1980 P.I.

Instrucción para la reparación de tramos con roderas

Instituto Español del Cemento
y sus aplicaciones (IECA).

Manual de firmes reciclados in situ con cemento

Julio 1999
Manual para el control de fabricación y puesta en obra de
mezclas bituminosas

D.G.C. 1978
OrdenFOM3460/2003

Norma 6.1-IC. sobre secciones de firmes

(28/11/03) B.O.E.(12/12/03)
OrdenFOM3459/2003
(28/11/03) B.O.E.(12/12/03) y

Norma 6.3-IC sobre rehabilitación de firmes

B.O.E.(25/05/04)
Pliegos

de

Prescripciones

Técnicas

y

pavimentos

de

Hormigón vibrado

O.C.311/1990(23/03/90)

Programa para regulación de pavimentos bituminosos

D:G:C: 1990 (abril)

Recepción definitiva de obras. (Regularidad de firmes)

O.C.308/1989(08/09/89)

Recepción definitiva de obras. Complemento a O.C.308/89

Nota servicio complementaria
D.G.C. 09/10/1991
O.C.8/2001 (27/12/01)D.G.C.

Reciclado de firmes. INTEGRADO EN PG-3 (PG-4)
Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente

O.C.299/1989(23/02/89)

Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarbonados

O.C.294/1987(28/05/87)

Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su
caracterización

NLT-353/2000
O.C.9/2002(10/06/02)

Rehabilitación de firmes.
Rehabilitación de firmes. Guia para el replanteo de las obras

D.G.C.(07/1998)

Resistencia a la compresión simple de mezclas bituminosas

NLT-161/1998

Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas
empleando el aparato de Marshall

NLT-159/2000
Orden comunicada D.G.C.

Secciones de firmes de autovías
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DRENATGE
TÍTOL

DISPOSICIÓ

Norma 5.2-I.C. Drenatge

O.M. de 21 de juny de 1.965

Norma 5.2-I.C. sobre drenaje superficial

Orden14/05/1990B.O.E.(23/05/90)

Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje

D.G.C. N.Inf.26/10/90

transversal
Recomendaciones para el proyecto y construcción del
drenaje subterráneo en obras de carreteras. (antigua

O.C.17/2003(23/12/03)

Norma 5.1-IC)

GEOLOGIA-GEOTÈCNIA
TÍTOL

DISPOSICIÓ

Colección de estudios previos de terrenos

D.G.C.

Desmontes. Estado actual de la técnica

D.G.C. 1981

Ensayo de placa de carga

NLT-357/1998

Guía de cimentaciones en obras de carreteras

D.G.C.30/09/2002

Manual para el control y diseño de voladuras en obras de carreteras
Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo

D.G.C. 1993
D.G.C. 1989 (enero)

reforzado

D.G.Carr.: 1995

Normalización de los estudios geológicos-geotécnicos a incluir en

D.G.C. O.C. 314/1990

anteproyectos y proyectos

TyP (28/08/90)

Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas

D.G.C. 1996

Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de

M.Fom.: 1996

anclajes al terreno (H.P. 8-96)
Sistematización de los medios de compactación y su control

D.G.C. 1987 (diciembre)

Terraplenes y pedraplenes. Estado actual de la Técnica

D.G.C. 1989

INTEGRACIÓ AMBIENTAL
TÍTOL

DISPOSICIÓ

Atlas de espacios naturales y recursos culturales de interés para trazado de
carreteras.(Software)
Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras
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TÍTOL

DISPOSICIÓ

El ruido

MOPU 1987

Guias de metodología para elaboración de estudios de Impacto Ambiental.
Carreteras y Ferrocarriles
Instrucción 7.1-I.C. sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las
carreteras

MOPT 1996
MOP.: Orden
21/03/1963
B.O.E.(08/04/63)

Manual de plantaciones en el entorno de la carretera

D.G.C. 1992

Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones

D.G.C. 1984

Reducción del ruido en el entorno de las carreteras

D.G.C. 1995

MATERIALS
TÍTOL

DISPOSICIÓ

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y
viguetas semirresistentes de hormigón armado para la construcción

R.D.2702/1985
(18/12/85)
B.O.E.(28/02/86)

Aprobación de los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-

R.D.605/2006(19/0

EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros

5/06)B.O.E.(07/06/

de distribución de cualquier tipo de cemento.

06)

Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95
Certificado

de

conformidad

a

normas

RD 1829/95
como

alternativa

de

la

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos

Orden17/01/1989B.
O.E.(25/01/89)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos

R.D.312/2005(18/0

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de

3/0)

resistencia frente al fuego

B.O.E.(02/04/05)

Legislació sobre resitència al foc de materials de construcció
Criterios de realización del control de producción de hormigones
prefabricados en central

Une en 135011:2002
Orden 21/11/2001
B.O.E
.(18/12/2001)

Diversos distintivos de calidad, a los efectos de la instrucción de
hormigón estructural.

Resol.26/04/2005B
.O.E.(18/05/05)

Documento de idoneidad técnica de materiales no tradicionales
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TÍTOL

DISPOSICIÓ
/63)B.O.E.(11/01/6
4)

Durabilidad del hormigón. Estudio sobre medida y control de su
permeabilidad
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus
aleaciones y su homologación por el Mº de Industria y Energía.

I.C.579
R.D.2699/1985
(27/12/85)
B.O.E.(22/02/86)
R.D.314/2006

Estructuras de acero en edificación NBE-EA-96

(17/03/06)
B.O.E.(28/03/06)
R.D.2705/1985

Homologación de productos metálicos básicos

(27/12/85) B.O.E.
(15/03/86)

Instrucción de Acero Estructural (EAE) (BORRADOR 12/12/04)

EAE
R.D.2661/1998

Instrucción de Hormigón Estructural EHE

(11/12/98)

Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón preparado EHPRE-72

R.D.2661/1998
(11/12/98) B.O.E.
(13/01/99)
R.D.956/2008
(06/06/08) B.O.E.

Instrucción para la recepción de cementos. RC-08.

(19/06/08)
B.O.E.(11/09/08)

Instrucción para tubos de hormigón armado y pretensado

I.E.T.C.C.
Orden24/06/1964
B.O.E.(08/07/64),

Normalización de conglomerantes hidráulicos

B.O.E.(14/01/66)
B.O.E.(20/01/66)

Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación

R.D.1313/1988

de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos

(28/10/88)

prefabricados

B.O.E.(04/11/88)

Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados. Modificación de las Normas UNE del Anexo sobre la
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TÍTOL

DISPOSICIÓ

Obligatoriedad.
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos

Orden28/06/1990

prefabricados. Modificación de las Normas UNE del Anexo sobre la

B.O.E.(03/07/90)

Obligatoriedad. Modificación. Plazo de entrada en vigor
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos

Orden28/12/1989

prefabricados. Modificación de las Normas UNE del Anexo sobre la

B.O.E.(29/12/89)

Obligatoriedad.Modificación
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos

Orden21/05/199

prefabricados. Modificación de las referencias a las Normas UNE que

7B.O.E.(26/05/97)

figuran.
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados. Modificación del Anexo sobre la Obligatoriedad.
Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de
tuberías de hormigón

Orden 04/02/1992
B.O.E.(11/02/92)
Asociación Técnica
Derivados del
Cemento

Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos
en las obras de carácter oficial

Orden 09/04/1964
B.O.E. (06/05/64) y
B.O.E.(15/09/64)
R.D.1797/2003

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de
cementos RC-03

(26/12/03)
B.O.E.(16/01/04) y
B.O.E.(13/03/04)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de
cementos RC-07

RD 776/1997

Pliego General de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos

Orden 27/07/1988

en las obras RL-88

B.O.E.(03/08/88)

Pliego Prescripciones Técnicas Generales para recepción de Bloques de

Orden 04/07/1990

Hormigón en obras. RB-90

B.O.E.(11/07/90)

Recomendaciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de tubos
de hormigón en masa
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TÍTOL

DISPOSICIÓ

Reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la

Resol.12/09/2003B

Instrucción de hormigón estructural (EHE)

.O.E.(06/10/03)

Reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para
hormigón a los efectos de la Instrucción de hormigón estructural (EHE)

Resol.12/09/2003B
.O.E.(06/10/03)

Reconocimiento de la marca "CV" para hormigón preparado, a los

Resol.23/01/2003

efectos de la instrucción de hormigón estructural

B.O.E.(24/02/03)

Reconocimiento por la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y

Resol.26/09/2002

Transportes

de

la

marca

AENOR

para

hormigón

preparado.

(2002/A11209).

DOCV(25/10/02)26
675

Relación de hormigones y aceros con certificación CC-EHE concedidas

Resol.18/05/2007

por ECA CERT, Certificación, S.A.U.

B.O.E.(13/06/07)

Soldaduras blandas estaño-plata y su homologación. Especificaciones
técnicas

R.D.2708/1985
(27/12/85)
B.O.E.(15/03/86)

CALIDAD
TÍTOL

DISPOSICIÓ

Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de carreteras

D.G.C.1991

TÚNEL
TÍTOL

DISPOSICIÓ

Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras

Orden 19/11/1998

subterráneas para el transporte terrestre (IOS98)

B.O.E.(01/12/98)

Requisit mínims de seguretat pels túnls de la xarxa transeuropea de
carreteres

2004/C 95 E/05

Recomancions europees “European Specifications for Sprayed
Concrete”
R.D.635/2006
Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del
Estado.

(26/05/06)
B.O.E.(27/05/06)
B.O.E.(31/07/06)
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EXPLOSIUS
TÍTOL

DISPOSICIÓ

Normativa referent a les limitacions sobre els paràmetres de vibracions i
ona aèria generats per voladures dins dels valors que defineix la llei
sobre aquest
Contenido, formato y llevanza de los Libros-Registro de movimientos y
consumo de explosivos

UNE 22-381-93
DIN4150
Orden
PRE/2426/2004(21/07/04
) B.O.E.(22/07/04)

Criterios interpretativos sobre los requisitos técnicos que deben cumplir
los proyectos de voladura tipo para consumos habituales de explosivos,
en explotaciones a cielo abierto

Resol.16/11/2007BOCAI
B(24/11/07)
R.D.230/1998(16/02/199

Reglamento de explosivos

8) B.O.E.(12/03/98) y
B.O.E.(02/07/98)

Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres
Tramitación de los procedimientos para la comunicación de los
proyectos resumen de voladuras especiales para minería y obra civil

DGC (1.998)
D.250/2007(26/12/07)
B.O.P.V.(11/01/08)

RESIDUS
TÍTOL

DISPOSICIÓ
D.283/1995(21/11/95)BO

Aprobación del Reglamento de residuos

JA (19/12/95)

Características de los locales destinados a la recepción de residuos
sólidos

OGPMAU-Anexo III-1
Resol.21/06/2004B.O.C.

Contaminación atmosférica ambiental

M. (08/07/04)

Contaminación por determinadas sustancias vertidas en el medio
acuático

Directiva76/464(04/05/76
) D.O.C.E.(18/05/76)

Criterios mínimos de aplicación de la normativa sobre demolición,
mantenimiento, reparación y retirada de edificios, estructuras y
materiales que contienen amianto
Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
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TÍTOL

DISPOSICIÓ
B.O.E.(29/01/02)
D.423/1994(02/11/94)

Gestión de residuos inertes e inertizados.

B.O.P.V.(19/12/94)
Ley10/1998(21/04/98)

Ley de Residuos

B.O.E.(22/04/98)

Ley de Residuos. Reglamento para la ejecución de la Ley Básica
20/1986 , de Residuos tóxicos y peligrosos

R.D.833/1988(30/07/88)
B.O.E.30/07/88)
Ley6/1993(15/07/93)

Ley reguladora de los residuos

B.O.E.(25/08/93)
R.D.106/2008(01/02/08)B

Pilas, acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos

.O.E.(12/02/08)

Plan de gestión integrada de residuos de construcción y demolición

Acuerdo21/02/2002

2002-2011

B.O.C.M.(08/04/02)

Prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Ley1/2005(04/02/05)
B.O.P.V.(16/02/05)

1.2.- Descripció de les obres.
1.2.1.- Descripció general de l'obra.
Les obres projectades tenen per objecte el condicionament de la C-25. En aquest projecte
s’estudia en concret el tram que correspon al túnel de Sorpe. Aquestes obres suposen un traçat
nou per garantir un velocitat de projecte de 60 km/h.

1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries.
Les obres d'esplanació comprenen:
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques.
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la
tala d'arbres i l'extracció de soques.
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- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació.
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació.
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres.
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la
senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres.
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt.
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. Aquestes obres
inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al
seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície
d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de talussos i construcció de l'esplanada
millorada.
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les
toleràncies definides als documents del Projecte.
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.
1.2.3.- Drenatge.
En el tram de Projecte el drenatge del túnel i el drenatge de peu del desmunt. Aquestes obres
inclouen:
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats.
- Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge.
- Envoltat del dren amb granulat filtrant.
- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes.
- Replens complementaris
- Construcció de baixants, fins i tot materials.
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les
toleràncies definides als documents del projecte.
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra.
- Condicionament del terreny.
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1.2.4.- Túnel
1.2.4.a.- Formigó projectat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents, sense que la relació sigui
limitativa:
a) Preparació de la zona de treball
b) Saneig previ de la excavació
c) Replanteig de la secció i col·locació dels claus.
d) Gunitat
1.2.4.b.- Encavallades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents, sense que la relació sigui
limitativa:
a) Preparació de la zona de treball
b) Replanteig i marcat dels eixos
c) Col·locació i fixació provisional de la peça
d) Aplomat i anivellació definitius
e) Execució de les unions, en el seu cas
f) Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
1.2.4.c.- Perns d’ancoratge
Les unitats d’obra que inclou l’ancoratge amb perns inclouria:
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres.
- Creació de la superfície de treball.
- Perforació i col·locació del pern.
- Injecció del pern
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- I en general quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat
i amb les toleràncies definides als documents del projecte.
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra.
- Condicionament del terreny.
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional.
1.2.5.- Protecció de talussos
Les obres de protecció dels talussos són:
-

Perns d’ancoratge pels risc de caiguda de blocs en el talús situat entre els PK 3+050 i 3+101.

1.2.5.a.- Malla d’acer galvanitzat de triple torsió
Les unitats d’obra que inclou la col·locació de la malla inclouria:
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres.
- Creació de la superfície de treball.
- Col·locació dels panys de malla i ancoratge al cap del talús.
- Ancoratge al talús dels panys de malla i cosit entre panys.
- Col·locació del tub al final dels panys
- I en general quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat
i amb les toleràncies definides als documents del projecte.
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra.
- Condicionament del terreny.
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional.
1.2.6.- Afermat.
El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents:
Túnel
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Capa

Tipus

Gruix

Trànsit

HF-4,0 de formigó en massa

21 cm.

En els plànols de projecte es defineixen exactament totes les seccions estructurals de ferm.
L'execució d'aquestes obres comprèn:
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Preparació de la superfície existent.
- Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars i bituminoses.
- Regs de cura, adherència i emprimació.
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat.
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra.
1.2.7.- Afeccions al medi ambient.
S’adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi
ambient siguin mínimes. Així, hi haurà sistemes per a tractar i evitar la contaminació de les aigües
del riu de la Bonaigua, les plantes fabricants de formigons hidràulics disposaran dels elements
adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants
a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de
mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació
de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució
fònica i es realitzaran les mesures per a donar compliment a la normativa vigent.
No es podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador
per la Direcció de l’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda. En aquest sentit i per tal de minimitzar les afeccions, s’establiran punts estratègics
mitjançant contenidors per a la recollida selectiva de materials sobrants (ferralla, plàstics, envasos,
olis usats, embalatges de paper i cartró, materials vegetals i deixalles orgàniques en general),
diferenciant els especials dels no especials.
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El contractista haurà d’assegurar que es compleixen totes les mesures correctores indicades en
l’annex de valoració de mesures correctores d’impacte ambiental i l’annex mediambiental.
Aquelles mesures no pressupostades específicament s’entendran repercutides en el global de
l’obra com a despeses indirectes.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, encara que
aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos
suficients per a la seva realització.
1.2.8.- Mesures correctores mediambientals
1.2.8.a.- Aportació de terres vegetals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Preparació de la superfície existent.
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les
toleràncies definides als documents del Projecte.
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra.
1.2.8.b.- Hidrosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Barreja de les llavors amb la resta de components de la hidrosembra
- Col·locació de la hidrosembra en una o dues fases
- Protecció de la superfície sembrada
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
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- Sembra de les llavors
- Protecció de la superfície sembrada
1.3.- Direcció d'Obra.
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Autoritat Competent, estarà a càrrec
d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. L’Autoritat Competent
participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:
- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.
- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Autoritat Competent.
- Les modificacions d'obra establertes per l’Autoritat Competent.
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
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- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives
que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als
efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries
per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb
les condicions d'execució i d'obra prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho
creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries
o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del
programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres
ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del
control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra
presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes,
prèviament a la seva recepció per l’Autoritat Competent.
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a
l’Autoritat Competent un cop acabats els treballs.
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord
amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la
Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions
de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de
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les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que,
si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per l’Autoritat Competent.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les
funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin
sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la
decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent
entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem,
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les
obres.
1.4.- Desenvolupament de les obres.
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra,
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals,
el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per
a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques
del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà
constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a
la zona de domini o serveis existents.
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Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb
els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps
d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.
1.4.2.- Plànols d'obra.
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions
que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs,
treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols
hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció
d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al
formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials
d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades,
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà
directament o ho comunicarà a l’Autoritat Competent per a l'adopció de l'acord que s'escaigui.
Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució
de les obres.
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Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.
1.4.3.- Programes de treballs.
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l’Autoritat Competent al temps i en raó del
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’Autoritat Competent.
El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de
treball.
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a
assegurar l'acompliment del programa.
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on
es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així
com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats
d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a
l'obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a

l'obra, ritmes mensuals de

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
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f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició
com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no
compreses en aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de
l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert
per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o
processos i/o retards en la realització dels treballs, l’Autoritat Competent ho cregui convenient. La
direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes
actualitzats i participar en la seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials
de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.
1.4.4.- Control de qualitat.
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material
necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons
els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de
corregir-les i en funció d'això disposarà:
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- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que
s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l’Autoritat
Competent, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de
servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en
cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Autoritat Competent podrà encarregar el seu
arreglament a tercers, per compte del Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i
l'adequat comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense
dret a cap indemnització per al Contractista.
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs
que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a
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resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a
aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà
en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la
disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra,
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres,
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista.
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà
fixada per la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de
les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la
seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui
convenient.
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l’Autoritat Competent no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que
comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del
Contractista.
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal
efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb
competència i jurisdicció sobre el trànsit.
1.4.8.- Seguretat i salut al treball.
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció
de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de
gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte,
a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les
obres.
1.4.9.- Afeccions al medi ambient.
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o
barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent
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en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i
qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de
canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció
d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent
l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització.
1.4.10.- Abocadors
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que
estigui constituïda.
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec.
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres,
dins de la bona pràctica per a obres similars.
1.5.- Amidament i abonament.
1.5.1.- Amidament de les obres.
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el
període de temps anterior.
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El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient
antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades,
aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el
seu delegat.
1.5.2.- Abonament de les obres.
1.5.2.a.- Preus unitaris.
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de
preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions
en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria,
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base
per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament
informatiu.
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista.
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari,
les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.
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Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloses les d'accés.

-

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

-

Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

-

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.

-

Les despeses de conservació de desguassos.

-

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

-

Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan
es finalitzi.

-

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de
l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.

-

Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

-

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

-

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

-

Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

-

Les despeses de depuració de les aigües residuals urbanes de l’obra.

-

Les despeses de connexió a la xarxa de clavegueram.

-

Les despeses de tractament i abocament de les aigües que surtin del túnel. Aquestes aigües
hauran de ser depurades sinó compleixen amb els límits d’abocament.

-

Les despeses per a la minimització de la pols i protecció de l’aire.

-

Les despeses d’una correcta gestió dels residus generats a l’obra.

1.5.2.c.- Despeses per situacions extraordinàries
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari,
les despeses per situacions extraordinàries, que sense tenir un caràcter limitatiu són:
-

Horaris nocturn.

-

Aturada de treballs per condicionants externs.
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PART 2
2.- MATERIALS BÀSICS.

2.1.- Aspectes generals.
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials
que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin
estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat
dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

2.2.- Materials per a ferms.
2.2.1.- Tot-u artificial.
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.

Per les

especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C.
10/2002.
2.2.2.- Mescles bituminoses en calent.
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals
sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de
Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars.
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on
es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la
fabricació de mescles bituminoses.
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A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se
àrids poligènics.
2.2.2.a.- Lligant hidrocarbonat.
Característiques generals pels betums asfàltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
Els lligants a emprar compliranserà:
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:
Característiques del betum original:
- Penetració a 25º (NLT-124/84) ................................................................................ 6-7 mm
- Índex de penetració (NLT-181/84) .......................................................................... -0.7 - +1
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ................................................48ºC - 57ºC
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ..................................................................... <=-8ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................>=90 cm
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ........................................................................99,5%
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) .............................................................................. <=0,2%

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) ..................................................................>=235ºC
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ......................................................................>=1,00
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................... >=15%
- Contingut de parafines (NFT 66-015) .........................................................................<4,5%
Característiques del residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NTL-185/84) ............................................................................. <=0,8%
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ..................................... >= 50% de la penetració original
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- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ................................... <=9ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................>=50 cm
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat
de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o
a la Direcció d'Obra.
2.2.2.b.- Granulat gruixut.
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la
NLT 358/87 no serà inferior al 100%.
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat i
l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit.
2.2.2.c.- Granulat fi.
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a
la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent
(20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no
es podrà utilitzar sorres naturals.
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles,
acompleixi les condicions del granulat gruixut.
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.
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2.2.2.d.- Filler.
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la
proporció d’aportació serà inferior al 50%.
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:
% Passa

Tamís UNE
0.63 mm

100

0.32 mm

95-100

0.16 mm

90-100

0.080 mm

70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per
cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra.
2.2.2.e.- Tipus i composició de la mescla.
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris:
-

No seran admeses les mescles G25 ni S25.

-

El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm.

-

El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm.

2.2.3.- Regs d'adherència.
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques
generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als
següents apartats.
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2.3.6.a.- Lligant.
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a
l’article 211 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques:
ECR-1d

UNI

NOR

TA

MA

T

NLT

Viscositat (25ºC)

s

138

-

50

Viscositat (50ºC)

s

138

-

-

195

positiva

PROPIETATS

Càrrega partícules

Mín.

Màx
.

Betum residual

%

139

Aigua

%

137

43

Fluidificant

%

139

1

Sedimentació (7 dies)

%

140

5

Tamisat

%

142

0.1

57

Residu per evaporació NLT
(147)
1/1
Penetració (25ºC)

0

124

mm
Punt reblaniment
Recuperació

elàstica

per

torsió (25ºC)
Ductilitat (5ºC)

ºC

125

%

329

cm

126

Residu per destil·lació NLT
(139)
1/1
Penetració (25ºC)

0

124

13

126

40

40

mm
Ductilitat (25ºC)

cm
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L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i
sigui aprovada per la Direcció d’Obra.
2.3.6.b.- Dotació de lligant.
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2)
sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell.
No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades.
2.2.4.- Granulats per a regs d'emprimació.
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una
barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes.
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del
PG-3.
2.2.5.- Emulsions bituminoses.
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre
Ministerial de 27 de desembre de 1999.
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:
-

Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència.

-

Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació

2.2.6.- Reg de curat.
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987.
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2.3.- Beurades, morters i formigons.
2.3.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons.
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò
prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-98.
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb
els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE
7236.
2.3.2.- Granulats per a morters i formigons.
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98.
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius
tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin
requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari
seran rebutjats i no es podran emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on
es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98,
aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.
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2.3.3.- Ciments.
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de
maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).”
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les
de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a
tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les
especificacions recollides en el R.D.1313/1998.
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà
dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de
les facultats que corresponen al director d’Obra.
En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a
la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat.
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses
serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.
2.3.4.- Additius per a beurades, morters i formigons.
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les
prescripcions de les instruccions EHE-98
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.
2.3.5.- Formigons.
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent:
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Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3.
Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra
tingui intenció de fer servir el Contractista.
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs
previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs
podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de
treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a
l'obra.
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a
la del Projecte.
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions.
La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel
Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni.
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de
ser aprovats per la Direcció d'Obra.
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del
cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest
defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap
dret a percebre cap abonament.
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode
de transport i posada en obra.
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de
formigons es realitzaran als següents nivells:
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Formigons tipus A

Nivell reduït

Formigons tipus B

Nivell normal

Formigons tipus C

Nivell intens

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:
- Planta preparadora:
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca
del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària,
comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de
transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en
àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.
- Identificació dels granulats:
Procedència i assaigs d'identificació.
- Identificació del ciment:
Procedència i assaigs de recepció.
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense
i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.
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La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions
dels corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes.
2.3.6.- Formigons projectats
El formigó projectat a més de complir les prescripcions del formigó, els sues components
compliran les següents prescripcions:
Àrids
Els àrids hauran d'ajustar-se a les prescripcions de la EHE.
La corba granulomètrica haurà d'ésser contínua, amb un amida màxima de 12 mm.
El Contractista haurà de proposar, per a la seva acceptació per part de la Direcció d'Obra, la
corba granulomètrica dels àrids a emprar. La seva tolerància màxima admissible serà de ±5%.
L'equivalent de sorra no serà inferior al 75%, determinat segons la norma UNE 83.137-87. La
fracció gruixuda tindrà un desgast a l'assaig de Los Ángeles inferior a 30, executant-lo segons
la norma UNE 83.116.
La humitat dels àrids es trobarà entre el 3% i el 6%.
Ciment
Els ciments a emprar per al formigó projectat acompliran les especificacions del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos" RC-97, havent d'ésser del
tipus CEM I 42,5 R o 52,5 R UNE 80.301-96.
La Direcció d'Obra podrà exigir l'ús de ciments resistents als sulfats, si es consideren
necessaris a partir de les anàlisis químiques d'aigües i terrenys. En aquest cas, el Contractista
es veurà obligat a realitzar el canvi de ciment, sense que això pugui donar lloc a reclamacions
econòmiques o d'altre tipus.
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Aigua
L'aigua per a la barreja i el curat del formigó projectat haurà d'acomplir les especificacions de la
instrucció EHE.
Accelerant d'enduriment
Els additius que es facin servir per a accelerar la presa del formigó projectat hauran d'estar
exempts de clorurs. Podran utilitzar-se tant en pols com en dissolució; en tot cas, però, per a la
seva dosificació es farà servir un sistema mecànic que asseguri la regularitat i precisió de la
proporció desitjada d'additius.
L'acceleració d'enduriment utilitzat haurà d'ésser compatible amb el ciment, àrids i fum de
sílice, per tal de garantir al formigó projectat les condicions requerides de resistència tant en
edats primerenques com en la seva evolució en el temps i també en relació amb la durada de
l'obra.
Fibres d'acer
Les fibres d'acer constitueixen el reforç del formigó projectat quan aquest no es projecta
damunt d'una malla d'acer que treballi com a armadura passiva. La finalitat d'incorporar fibres
d'acer al formigó projectat es concreta en millorar les seves propietats resistents, sobretot les
residuals, i la seva capacitat d'absorció d'energia. En conseqüència, els resultats dels assaigs
realitzats en provetes de formigó projectat amb fibres d'acer no podran ser pitjors, en cap dels
casos, que els obtinguts a partir de provetes de formigó projectat que no continguin fibres
d'acer.
Les fibres d'acer emprades seran fabricades amb fil d'acer de baix contingut en carboni, amb
resistència mínima de tracció de 1000 MPa. Els seus extrems seran conformats i es
subministraran encolades en enreixats.
L'incompliment de les característiques anteriors per part d'un determinat tipus de fibres d'acer
no serà excloent per al seu ús en obra; abans de fer-les servir, però, el Contractista haurà
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d'obtenir l'aprovació de la Direcció d'Obra aportant dades concretes que permetin constatar els
següents extrems.
La incorporació de fibres al formigó no farà disminuir cap de les propietats que tindria el formigó
sense fibra.
La facilitat de treballar el formigó, l'índex de rebot i el desgast dels equips de projecció no es
veuen afectats negativament pel tipus de fibres proposat.
Dosificació
La dosificació del formigó projectat serà presentada a la Direcció d'Obra per a la seva
aprovació i, un cop acceptada, no podrà variar-se sense el seu exprés consentiment.
La dosificació de components per a la fabricació del formigó projectat serà exclusivament
responsabilitat del Contractista que, abans d'iniciar les obres, emprant mitjans similars als que
pensa fer servir durant l'execució de l'obra, realitzarà proves en nombre suficient per a plantejar
una formulació de formigó projectat que garanteixi que s'assoleixen les resistències
especificades a aquest Plec i la optimització del rebot.
La dosificació de l'accelerant es trobarà entre 2 i 5% en pes del ciment. En el cas del formigó
projectat sobreaccelerat (capa de segellat en determinats casos, tractament de fronts
inestables, etc.) l'accelerant podrà excedir del 5%, sempre amb la prèvia aprovació per part de
la Direcció d'Obra.
La dosificació de fibres considerada a efectes d’abonament, és de 40 kg/m3. No obstant,
aquesta dosificació serà objecte d'assaigs específics en obra, amb la finalitat de definir quina és
la que permet obtenir una capacitat d'absorció d'energia adient a la deformabilitat de
l'excavació.
En funció de la dosificació del contingut en fibra, i del tipus de fibra, varia l'increment de la
resistència a flexotracció del formigó projectat, que haurà d'ésser determinat segons es defineix
a la norma ASTM C78, havent d'adoptar el Contractista les mesures necessàries, sense dret a
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cap abonament extra, per tal d'arribar com a mínim al 95% de resistència a flexió equivalent
considerada al dimensionament de les seccions.
Formigó projectat pel revestiment
El formigó projectat pels revestiment complirà totes les prescripcions descrites en aquest punt.
Per en contra, si que contindrà en la seva dosificació microsílice, les especificacions de la qual
es detallen a continuació:
Microsílice
L'objectiu del fum de sílice o microsílice rau en millorar la manera de treballar el formigó
projectat, la seva resistència a mig termini i la seva compacitat.
Es prescriu obligatori la utilització de fum de sílice en la fabricació de formigó projectat de la
capa d’acabat.
El fum de sílice emprat ha de tenir el seu origen als processos industrials per a l'obtenció
d'aliatges de ferro-silici; per tant han d'excloure's altres productes d'origen diferent.
Com a registre de referència, el fum de sílice que es faci servir haurà de complir:
- Contingut en SiO2 superior a 91%
- Continguts en Alcalins inferior al 2,5 %
- Pèrdua al foc 6 - 12 %
Proporció de partícules inferiors a 1 micròmetre: 90 - 95 %.
L'incompliment d'aquests requisits de referència pot no excloure la utilització d'un determinat
fum de sílice sempre que garanteixi els requisits requerits al formigó, tant fresc com endurit;
essent la Direcció d'Obra qui decidirà sobre la bondat dels resultats.
El subministrament del fum de sílice en forma sòlida pot fer-se en sac o en orri. En el primer
dels casos, els sacs han d'ésser disposats damunt de plafons que evitin un contacte directe
amb el terreny, i protegits superiorment de la pluja i d'altres aportacions directes d'aigua. En cas
que hi hagi algun dubte raonable sobre l'estanquitat i no es prengui cap mesura correctora, es
limitarà el temps d'emmagatzematge a una setmana.
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A totes les operacions que es realitzaran amb el fum de sílice es tindrà en compte molt
especialment que no hi hagi cap contacte amb aigua per tal d'evitar la seva hidratació. En cas
de fer servir sacs, s'haurà de prendre mesures preventives a fi d'evitar que les restes puguin
introduir-se a les diferents canonades de transport o projecció.
La dosificació mínima a emprar serà del 4% del pes del ciment dosificat.
La dosificació del fum de sílice variarà entre el 5% i el 10% del pes en ciment, amb un màxim
de 15%.
El formigó projectat cobrirà perfectament tota la malla electrosoldada, amb un recobriment
mínim de 3 cm.
La Direcció d’obra podrà autoritzar la utilització de nanosílice en compte de microsílice. En
aquest cas, la dosificació es trobarà dins els marges recomanats pel fabricant i s’haurà de tenir
en compte el contingut en aigua per a fer les correccions que corresponguin en la dosificació de
la gunita.
2.4.- Acers.
2.4.1.- Armadures passives.
2.4.1.a.- Armadures passives
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en
l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els
plànols.
2.4.1.b.- Perns d’ancoratges
Els perns d’ancoratges inclouen els següents materials:
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Barres
La longitud de les barres serà la indicada en els plànols, referida a la part introduïda al terreny,
al qual s’haurà d’afegir la longitud de la rosca sobresortint. Les barres seran d’acer corrugat B500 S, amb límit elàstic 500 MPa. L’extrem que s’introdueixi en el terreny estarà tallat en bisell,
per tal de facilitar la penetració i, en el seu cas, el batut dels cartutxos. El cap de la barra
presentarà rosca en una longitud mínima de 15 cm, on es roscarà la femella hexagonal.
Les barres estaran correctament emmagatzemades, sense que estiguin en contacte amb aigua,
fang, greixos o altres substàncies nocives
La utilització d’acers de qualitats superiors, d’un mètode o un altre d’ancoratge o l’utilització de
diàmetres superiors als previstos degut a problemes de subministrament, disponibilitat de
mitjans o d’altres problemes, encara que siguin autoritzats per la Direcció de les obres no
donaran dret a abonaments complementaris per aquests conceptes.
Plaques
La unió entre el buló i el terreny o el sosteniment, es realitzarà mitjançant una placa quadrada
d’acer de 6 mm de gruix mínim i 20 centímetres de costat com a mínim. Les plaques estaran
provistes d’una ròtula semiesfèrica per a una millor adaptació a la superfície de suport. La placa
restarà en contacte en tota la seva superfície amb la superfície del terreny o sosteniment. Si
això no es compleix, s’haurà de realitzar una superfície de regularització amb morter
d’enduriment ràpid i alta resistència, amb com a mínim la mateixa extensió que la placa.
Resina o morter en cartutx o beurada de ciment
El tipus de resina o cartutx a utilitzar haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció d’Obra.
Els cartutx de ciment hauran de permetre la hidratació dels minerals components del ciment, de
manera que puguin adquirir el 80% de la seva resistència final a les 10 hores de la seva
col·locació. Als 30 minuts de la seva col·locació haurà de tenir prou resistència per a poder
collar la femella al pern.
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Els cartutxos hauran d’estar correctament emmagatzemats i apilades en obra, dins el seu
envolcall original, on figurarà amb claredat la data de caducitat, sense estar fora de la caixa, ni
en contacte amb aigua, fang o altres substàncies. No es podran utilitzar sota cap circumstància
càrregues trencades, mullades, fora de la seva caixa, caducades o on no figuri amb claredat la
data de caducitat.
Quan no es pugui garantir el correcte ancoratge amb la utilització de cartutxos per qualsevol
circumstància, com pot ser el tancament de les barrinades , es podrà autoritzar l’ancoratge
mitjançant injecció de beurada de ciment.
En el cas d’injecció de beurada, aquesta serà realitzada amb ciment 42’5 R o 52’5 R amb una
proporció aigua ciment 1:1.
En aquells perns d’ancoratge amb inclinacions superiors a 45º respecte de l’horitzontal, la
utilització d’ancoratges de ciment restarà supeditada a la utilització d’un altre sistema
d’ancoratge puntual, el qual haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra, que garanteixi la
subjecció del pern durant el període d’enduriment.
2.4.2.- Encavallades del túnel
Perfils TH
Els perfils TH seran del tipus ΩN de 29 kg/m.
Els perfils TH fabricats amb acer 32 Mn4V segons la norma DIN 21544, tindran les següents
característiques:
- Límit elàstic >340 N/mm2
- Resistència a la tracció >550 N/mm2
- Allargament >18%
- Resiliència (DVM) promig 18j
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Les unions de les peces que constitueixen les encavallades THN-29 tindran un encavalcament
mínim de 45 cm i aniran unides per mitjà de dues unions tipus AUXI de 4,4 kg o d'altres similars
que exerceixin la mateixa funció. A l'extrem en què es recolzi a la rasant d'excavació es soldarà
una placa d'acer de 250 mm x 250 mm x 12 mm.
La travada longitudinal de les encavallades es realitzarà mitjançant tresillons constituïts per
rodons d’acer de 32 mm, soldats a les encavallades, o perfils laminats de petita secció, amb
una separació màxima de 2 metres i en nombre d’unitats necessari com per estintolar tot el
perímetre del túnel i la longitud de l’encavallada .
2.4.3.- Acers inoxidables per a aparells de recolzament.
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o
F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74.
Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del
PG3.
Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3.
Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver estat
sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació.
Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un
tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3.
Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 7262 i
UNE 7290.
2.4.4.- Xarxa metàl·lica d’enreixat
L'enreixat instal·lat serà del tipus triple torsió galvanitzada, malla hexagonal 80 x 100 mm., fil
galvanitzat,
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Classe C de diàmetre 2,7 mm.
Característiques del fil:
- Resistència mínima a tracció = 35 DaN./mm2.
- L' estirament abans de la ruptura del fil no ha de ser inferior a 12%.
- La quantitat mínima de zenc ha d' estar conforme a les normes (British Standard) BS.443/82 i ha
de ser igual a 275 gr/m2.
- La cantonada de l'enreixat estarà reforçada per un fil de diàmetre 3,9 mm
- L'amplada de els rotllos serà com mínim de 3 m.
- La lligada dels mantells entre ells estarà realitzada malla a malla amb fil de 3,0 mm
de diàmetre.
2.4.5.- Galvanitzats.
- Definició.
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc
que la protegeix de l'oxidació.
- Tipus de galvanitzat.
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de
zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc.
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de
zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g
/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del
revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el
nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície.
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la
lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada.
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- Execució del galvanitzat.
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083.
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a
la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que
respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE
37302.
- Aspecte.
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat
en la capa de zenc.
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es
comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície.
- Adherència.
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a
l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes
d'assaig de galvanitzats".
- Massa de zenc per unitat de superfície.
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada
per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2).
- Continuïtat del revestiment de zenc.
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Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat
sotmesa la peça a cinc (5) immersions.
- Gruix i densitat del revestiment.
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC
8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres.
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per
decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3).

2.5.- Materials per drenatge.
2.5.1.- Tubs i canonades.
2.5.1.a.- Tubs de P.V.C.
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de
suspensió i mescla posterior estensionada.
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les
normes DIN-16930.
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran
atacables per rosegadors.
2.5.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge.
- Definició
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.
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- Materials
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació.
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir
altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de
recepció a l'obra seran els de la taula següent:
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
Característiques

del

Valors

Mètode

material

Observacions

d'assaig

Densitat

De 1,35 a 1,46

UNE

kg/dm3

53020/1973

Coeficient de dilatació

De

60

a

80

lineal

milionèsimes per

UNE
53126/1979

ºC
Temperatura

de

79º

UNE

reblaniment
Resistència

Càrrega d'assaig 1 kg

53118/1978
a

tracció

500 kg/cm2

simple
Allargament

al

80 %

trencament
Absorció de aigua

1 mg/cm2

UNE

El valor menor de les

53112/1981

5 provetes

UNE

El valor menor de les

53112/1981

5 provetes

UNE
53112/1981

Opacitat

0,2 %

UNE
53039/1955
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- Fabricació dels tubs de P.V.C.
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest
plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda
està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de
forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que,
a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un
polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines
viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà).
En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa,
assegurant-se un alt moment d'inèrcia.
- Juntes
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que
les exposades anteriorment.
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting
que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua.
- Instal·lació en rasa
a) Amb trànsit de vehicles
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques.
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat.
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la
calçada.
b) Sense trànsit de vehicles
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material
filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i
criteris del projectista.
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c) Rebliment
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos
sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de
dimensionament)
2.5.1.c.- Tubs de formigó.
Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45,
amb una dosificació mínima de 250 kg/m3.
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció
principal del tub.
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la
recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil.
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o
la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars.
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes,
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que
apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un
assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de
trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en
Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula.
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques,
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament.
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres.
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Tolerànci

Gruix

Tolerànci

Absor.

Carre.

a

mínim

a

cm³/m

rot.

de

(mm)

diàm.

longitud

kg/m

(mm)
2.400

100

± 1%

22

±2

100

2.500

125

± 1%

22

±2

105

2.600

150

± 1%

22

±2

110

2.700

200

± 1%

23

±3

120

3.000

300

± 1%

30

±4

160

3.200

400

± 1%

36

±4

210

3.500

500

± 1%

40

±5

270

3.800

600

± 1%

58

±6

300

4.300

800

± 1%

74

±7

360

4.900

1000

± 1%

90

±8

440

5.600

1200

± 1%

102

± 10

540

6.000

1500

± 1%

120

± 12

600

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un
dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el
doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub.
2.5.1.d.- Tubs d'acer corrugat i galvanitzat.
Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del PG-3.
En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article específic d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
2.5.2.- Drens subterranis i material filtrant.
2.5.2.a.- Drens subterranis.
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Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de
P.V.C.
2.5.2.b.- Material granular en capes filtrants.
Els materials filtrants seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o
grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del
PG-3.
2.6.- Mesures correctores del medi ambient
2.6.1.- Materials bàsics per a hidrosembres i plantacions

2.6.1.a.- Aigua de reg
L’aigua a utilitzar per al reg de les plantacions i sembres, així com en els regs necessaris de
conservació, haurà de ser de qualitat agronòmica, podent utilitzar com a font: aigua extreta de
la pròpia obra, sistemes de reg existents en les proximitats de la zona (pous, hidrants, boques
de reg, etc.), xarxa d’aigua potable.
Qualsevol aigua emprada per al reg, haurà de complir els següents condicionants quant a
qualitat:
-

pH comprès entre 6 i 8.

-

Conductivitat elèctrica a 25º C inferior als 2.25 dS/m. Òptim: inferior a 1.5 dS/m

-

Contingut en sals solubles: < 2 g/l.

-

SAR (relació d’absorció de sodi). No ha de ser superior a 18. Aquest índex s’ha de
considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és la salinitat els
valors d’índex del SAR admesos són més baixos pel que ens hem de basar en el
diagrama de les normes Riverside.

-

El valor de K (continguts dels ions en g/l.), ha de ser superior a 1,2.
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-

El valor del carbonat sòdic residual (CRS), definit per:

-

CRS = (CO3 + CO3H-) - (Ca++ + Mg++), en els ions s’expressaran en miliequivalents
cada litre, ha de ser menor de 2,5 meql.

-

Oxigen dissolt: > 3 mg O2/l.

-

Contingut en sulfats (SO42-) < 0,9 g/l, el de clorurs (Cl-) < 0,29 g/l i el de bor (B-) no
sobrepassar els 2.5 mg/l.

-

No contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfúric , plom, seleni, arsènic, cromats ni cianurs.

-

Límit de Escherichia coli per a organismes patògens: <10 ufc/cm3

2.6.1.b.- Terra per a cultiu d’aportació externa
Definició
En el present projecte es preveu l’aportació externa de terra apte per a cultiu que pot haver
estat preparada i esmenada per a la plantació directa dels vegetals en plantes destinades a
aquesta finalitat o, bé, obtinguda del decapatge de la terra vegetal procedent dels terrenys
afectats per una obra. En aquest darrer cas, aquesta terra ha d’haver estat degudament
adobada, garbellada i desinfectada.
S’anomena terra vegetal fèrtil la capa superficial del sòl en la que es desenvolupa una activitat
biològica, especialment microbiana, que pot atènyer una fondària de 40 cm en sòls forestals i
150 cm en sòls agrícoles. Aquest reuneix les condicions idònies per ser plantat o sembrat.
Aquesta terra apte per al cultiu l’aportarà externament el Contractista i serà destinada a omplir
els sots de plantació.
Condicions generals
Es considerarà acceptable la terra vegetal que reuneixi les condicions següents:
-

Classe textural (USDA): franca, argilosa-sorrenca i sorrenca-franca

-

Matèria orgànica oxidable superior 1.5 %

-

Cap element superior a 20 mm

-

pH comprès entre 5.5 i 7,5
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-

Conductivitat elèctrica inferior a 1 dS/m (prova prèvia de salinitat)

-

Menys de 138 ppm de clorurs

-

Nitrogen total: superior al 0,1 %

-

Fòsfor total (P2O5): mínim 100 ppm

-

Potassi (K2O): mínim 100 ppm

-

Carbonat càlcic (CaCO3): inferior al 10 %

-

Exempta de patògens, contaminats
desenvolupament dels vegetals.

i

males

herbes

que

puguin

afectar

el

2.6.1.c.- Productes nutricionals: bioactivadors, adobs i esmenes
Definició
Són adobs els productes de components orgànics, minerals o complexes que s’afegeixen al sòl
per aconseguir una terra amb els elements necessaris per al bon desenvolupament de les
plantes.
Són bioactivadors els productes que activen el creixement i desenvolupament de les plantes
aportant components directament aprofitables per aquestes.
Són esmenes els productes que s’utilitzen per millorar les qualitats físiques, químiques o
biològiques del sòl.
Condicions específiques
Tots els productes utilitzats procediran de cases comercials acreditades i hauran de ser de
composició igual o semblant a les especificades a continuació:
Adobs:
Adob orgànic d’assimilació immediata per a hidrosembra (15% àcids fúlvics, 15% extracte
húmic, 85 % de matèria orgànica sobre matèria seca). Dosi: 110 g/m2 Opcional.
Adob inorgànic d’alliberació lenta per a hidrosembra, tipus 15-15-15 o similar. Dosi: de 20 a
50g/m2.
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Adob mineral de fons tipus (15+8+11+2MgO) GR o similar, d’alliberació 8-9 mesos, per a
plantacions. Dosi aproximada de 35-50 gr/ut per planta 2/4 sabes, 75 g/ut planta 3/4 sabes, 100
g/ut arbusts de mida més gran i 250 g/ut arbre de mida gran.
Bioactivadors:
Fixador que alhora fa de bioactivador d’arrels a base d’extracte d’algues marines (matèria
activa: àcids poliurònics). Dosi : 90 gr/m2.
Activador d’arrels: bioactivador procedent de fermentació enzimàtica, per a plantació.
Esmenes
Esmena orgànica d’origen vegetal. El contingut mínim de matèria orgànica serà del 60 % i
l’extracte húmic total > 10 %. La dosi a emprar variarà entre 3-10 dm3/m2, segons l’edat de la
planta.
Per a qualsevol producte s’exigirà la fitxa tècnica dels productors d’acord amb el que estableix
el RD 72/1988, de 5 de febrer, sobre fertilitzants i afins.
Condicions de subministrament i emmagatzematge
Tots aquests productes han d’estar exempts d’elements estranys i singularment de llavors de
males herbes. Normalment, aquests productes n’hi ha molts que tenen propietats
higroscòpiques– vénen ensacats per evitar que la humitat ambiental els degradi.
Els embalatges, etiquetes o documents comercials que acompanyen als productes han de dur
la següent informació: pes sec o volum net i brut garantit, tipus de presentació física,
composició química, riquesa en cada nutrient, equilibri entre nutrients, data d’envasa’t i temps
recomanat d’ús, Nom, raó social i marca enregistrada. L’emmagatzematge dels envasats es
farà en un lloc cobert i lliure d’humitats i a l’ombra.
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En aquells casos en què el producte és subministrat a pes, s’ha de tenir una garantia per part
del fabricant de la classe del producte. Quan el producte es presenta líquid, ha d’anar en
bidons o ampolles suficientment senyalitzades.
Dosificacions
La dosificació dels adobs a emprar serà com a màxim la indicada per les cases comercials
subministradores i tolerada per la legislació vigent. Aquesta dosificació, sempre que, a criteri
del Director de l’Obra es consideri viable, es reduirà al màxim.

2.6.2.- Materials per a hidrosembres

2.6.2.a.- Estabilitzador del sòl-fixador
Són productes que aplicats a l'hidrosembra, formen una pel·lícula homogènia, estable i
permeable al terreny que hi subjecta la barreja de llavors i mulch. Els fixadors han de complir
les característiques tècniques següents: ser miscibles amb l’aigua, estables a la llum del sol, no
perjudicar la germinació i creixement de les plantes, i han de ser compatibles amb els
fertilitzants.
La mescla d’hidrosembra ha d’incorporar sempre aquest producte, independentment de la
climatologia de la zona a revegetar. Altres condicions que hauran de complir els estabilitzadors
són:
-

Formar una capa superficial resistent a l’erosió i d’un gruix semblant al que, raonablement,
pugui ser afectat per aquella.

-

Utilitzables per polvorització.

-

No combustibles per polvorització. No tòxics i biodegradables.

-

Degudament avalats en les seves propietats per assajos estandaritzats.

-

Resistents a gelades.
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Abans de l'inici dels treballs, el Contractista sotmetrà a la conformitat de la Direcció Ambiental
de l'Obra el tipus d’estabilitzador que es farà servir, presentant, alhora, una memòria on
s’incloguin els resultats dels assajos que avalin les propietats dels productes..

2.6.2.b.- Llavors
Definició
Es defineix com a llavor l’embrió capaç de germinar i desenvolupar-se que dóna lloc a una
espècie vegetal d’iguals caràcters als de l’espècie progenitora.
Condicions generals de les llavors
Les llavors procediran de cases comercials acreditades i tindran les característiques
morfològiques i fisiològiques de l’espècie escollida. Per a qualsevol partida de llavors s’exigirà
el certificat original de composició específica de la mescla, i aquest haurà d’oferir garanties
suficients a la Direcció Ambiental de l’Obra.
El grau de puresa mínim admès serà del noranta-cinc per cent (95 %) del seu pes material
envasat, excepte per les de tipus standard en que s’admetrà un grau inferior. El poder
germinatiu serà, al menys, del vuitanta-cinc per cent (85 %). El grau de puresa i de capacitat
germinativa l’emetrà una entitat reconeguda i d’acord amb els procediments establerts per
l'International Seed Testing Association (ISTA).
En el moment de la sembra no presentaran símptomes d’haver sofert atacs de fongs, bacteris,
insectes o qualsevol altra plaga.
Elecció d’espècies de la hidrosembra
La capa herbàcia ha de permetre estabilitzar i estructurar el sòl per tal de poder implantar
posteriorment la vegetació arbòria i arbustiva. Tenint en compte això, la barreja d’espècies
herbàcies escollida haurà de complir els següents condicionants:
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-

Que s’adaptin a les condicions climàtiques i edafològiques de la zona.

-

Que s’integrin en el paisatge.

-

Que el seu manteniment sigui baix.

-

Que alguna de les espècies de la barreja sigui de germinació immediata i
desenvolupament radicular ràpid per poder fixar el sòl abans que s’erosioni.

-

Que les etapes de germinació i màxim desenvolupament estiguin ben repartides al llarg de
l’any, per garantir un bon recobriment en tot moment.

-

Que la majoria de les espècies disposin d’un aparell radicular potent per poder fixar el sòl.

-

Que el desenvolupament en alçària no sigui molt alt (port baix, mig), ja que s’originarien
per una banda, problemes de competència per la llum amb els arbusts, i per altra, la
integració paisatgística es faria més difícil.

-

Que hi hagi espècies fixadores de nitrogen: barreja basada en gramínies i lleguminoses, ja
que les segones fixen el nitrogen atmosfèric necessari per a les primeres i complementen
el seu aparell radicular pivotant amb el fasciculat de les gramínies.

2.6.2.c.- Mulch
Es defineix com a mulch el material d’origen natural o artificial que, utilitzat amb els demés
components de la hidrosembra, redueix les pèrdues d’aigua per evapotranspiració del sòl, al
descomposar-se incorpora elements nutritius utilitzables per les plantes, disminueix l’erosió
hídrica i cobreix les llavors per afavorir la seva germinació.
En aquest projecte s’utilitzarà mulch de fibra curta amb un 10% de palla triturada, 25% de cotó,
40% de torba i 25% de cel·lulosa. Qualsevol modificació en el tipus de mulch o proporció haurà
de ser autoritzada prèviament per la Direcció Ambiental de l’Obra.
Per a qualsevol mulch utilitzat s’exigirà el certificat de composició del producte amb
especificació del tipus de fibra utilitzada, la seva naturalesa, origen i mida.
En funció del pendent de talús a hidrosembrar es garantirà una aportació de mulch de 160
gr/m2, repartits al 60% i 40% entre la 1a i 2a passades.
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En el cas de la hidrosembra millorada el mulch tindrà una dosi de 250 – 450 gr/m2 i estarà
format per un geotèxtil aplicat hidràulicament.
2.6.3.- Plantes
2.6.3.a.- Condicions generals de les plantes

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats, indicades en els plànols, i reuniran les
condicions d’edat, mida, desenvolupament i presentació que s’indiquin.
En el cas dels bedolls i freixes de fulla gran de perímetres superiors a 10 cm caldrà que el port
tingui valor ornamental amb una capçada ben desenvolupada.
Seran ben conformades amb desenvolupament normal i sense presentar símptomes de
raquitisme o retard. Les arrels de les plantes presentaran talls nets i recents sense ferides ni
macadures. El port de la planta s’haurà de correspondre amb la seva edat, rebutjant-se
aquelles que tinguin les dimensions i port exigits però que ho hagin aconseguit amb un major o
menor nombre de sabes del normal.
Caldrà que siguin sanes i completes, de capçada normal i ben ramificada. Les de fulla
persistent presentaran el fullatge complet sense decoloració o símptomes de clorosi. Junt amb
les de fulla caduca, podran rebutjar-se per haver estat al viver mancades d’espai, per danys en
el transport, per embalatge defectuós i perquè el pa de terra sigui massa petit o desequilibrat.
Les de fulla caduca presentades a arrel nua convindrà que la llargària de les arrels principals
atenyin com a mínim 1/4 part de l’alçada total de l’arbre. També, serà convenient que abans de
ser plantades s’escapcin amb un tall oblic un total d'1/5 part de la seva alçària.
El sistema radicular no haurà de presentar arrels principals enrotllades ni espiralitzades. No
s’admetran plantes que no presentin arrels secundàries o que estiguin amputades.
Les dimensions que figuren en el projecte s'entenen:
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-

Alçada: distància des del coll de l’arrel fins a la seva part més distant, exceptuant els
casos en què s’especifiqui el contrari, parlant-se, llavors, d’alçada de canya o d’alçada de
tronc.

-

Circumferència o perímetre: perímetre mesurat a un metre del coll de l’arrel.

-

Saba: període vegetatiu des de la germinació de la llavor.

En general, l’alçada de la planta haurà de complir les condicions següents:
Alçada < 1.5 vegades l’altura del contenidor i
Alçada < 1.5 vegades el diàmetre del contenidor
La relació entre el perímetre i l’alçada es corregirà podant les branques baixes sempre que en
presenti un excés i podant aquelles que puguin provocar una divisió del cap pare.
2.6.3.b.- Condicions fitosanitàries

Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin símptomes d’haver sofert alguna
malaltia criptogàmica o qualsevol atac d’insectes, així com les que presentin ferides o
desperfectes a la seva part aèria o radicular, com a conseqüència de la manca de cura en la
preparació en el viver i en el transport.
El Contractista haurà de reposar totes les plantes rebutjades i pagar totes les despeses
ocasionades, no admetent-se cap retard en el termini d’execució de l’obra.

2.6.3.c.- Procedència

En aquest projecte de revegetació es distingeixen dos grups de plantes:
•

Planta petita (dues a quatre sabes) per a revegetació de talussos.

•

Planta més gran per a millora paisatgística.

Totes les plantes hauran de procedir de vivers acreditats oficialment (Registre oficial de
productors) i ubicats en zones amb factors climatològics i edafològics semblants als de la zona
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d’actuació de l’obra. En aquest sentit es donarà prioritat a vivers situats en zones properes a
l’obra o d’entorn similar.
Les plantes que així ho requereixin, segons la normativa vigent, hauran d’anar acompanyades
del corresponent Passaport Fitosanitari.

2.6.3.d.- Transport i recepció

La preparació de la planta per al seu transport al lloc de plantació s’efectuarà d’acord amb les
exigències de l’espècie, edat de la planta i sistema de transport elegit.
El transport de les plantes haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s’hauran de prendre totes
les precaucions necessàries per tal de no deteriorar cap de les seves parts. Per al transport
dels exemplars amb contenidor, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin
fixes i suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i no es produeixin
trencaments en llurs parts aèries.
Les plantes restaran en els contenidors fins el mateix instant de la seva plantació, transportantles fins el sot de plantació sense que l’envàs es deteriori.
El nombre ideal de plantes transportades des del viver a l’obra ha de ser el que diàriament es
pugui plantar i si, per qualsevol causa, és superior, el Contractista les dipositarà en rases
condicionades o viver provisional preparat prèviament per a aquest fi. En aquest viver, es
disposaran ordenadament les unitats de plantació en diferents eres per a cada espècie i es
tindrà cura del seu manteniment mitjançant regs i de la seva protecció contra furts o atacs
d’animals salvatges.
La presentació de les unitats de plantació arbòria, tal i com s’especifica en el present Plec, serà
en contenidor, arrel nua i pa de terra metàl·lic. Es prohibeix l’ús de bossa de polietilè o de
qualsevol altre material flexible semblant. Els envasos seran acanalats per evitar l’espiralització
de les arrels i disposaran d’un sistema d’autorepicament.
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Els lots subministrats hauran d’anar correctament etiquetats amb especificació, com a mínim,
dels següents paràmetres: núm. de lot, gènere, espècie, mida del lot, procedència, mida i edat
de la planta.
Normativa específica
-

Ordre de 21 de gener de 1986 (BOE de 8 de febrer de 1989) per la que es regula la
comercialització dels materials forestals de reproducció. Les espècies referenciades en
l’esmentada Ordre hauran d’anar acompanyades del document que acrediti la
procedència del seu material de reproducció fent referència explícita als números de lot i
etiquetes oficials.

-

Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions, que recull el que disposen les
directrius CEE sobre els controls en origen dels vegetals i productes potencialment
portadors de paràsits perillosos, els quals han d’anar acompanyats d’un Passaport
Fitosanitari CEE i, per l’altra, l’obligació d’inscripció en un registre de tots els productors,
comerciants i importadors de material vegetal previstos en la normativa comunitària.

-

NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general.

-

NTJ 07D: 1996 Arbres de fulla caduca.

-

NTJ 07E: 1997 Arbres de fulla persistent.

-

NTJ 07C: 1995 Coníferes.

-

NTJ 07F: Arbusts.

-

NTJ 07J: Plantes entapissants.

-

NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació.

-

NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra.

2.6.3.e.- Tutors

Els tutors són elements de fixació, generalment de fusta o metàl·lics, amb els que es subjecten
els arbres o arbusts per a mantenir la seva verticalitat i equilibri fins que desenvolupin un port
llenyós adequat que els permeti, per si sols, mantenir-se rectes front el vent o l’escorrentia
provocada per la pluja.
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Seran de forma recta i secció suficient per tal que tinguin una inèrcia major que el tronc de la
planta a subjectar.
S’hauran d’emprar fustes que resisteixin les podridures i que estiguin lliures d’irregularitats.
La unió amb el tronc de l’arbre es realitzarà de forma que permeti el moviment del mateix, amb
una tolerància màxima de 10 cm, i es farà amb material que no el malmeti per fricció.
S’utilitzarà amb aquesta finalitat materials específics d’arboricultura, fabricats amb gomes, que
subjecten el tronc sense malmetre’l.
En aquest projecte els tutors seran de:
-

Estaques de fusta de castanyer acabades en punxa, de 2,5 m d’alçària i ∅ mínim 8 cm,
inclòs cinturó complert per a la subjecció (cinturó+passador+sivella).

Les espècies vegetals del projecte que hauran de presentar tutor són les especificades en el
punt 3.10. 7 del present Plec.

2.6.3.f.- Productes fitosanitaris

Tots els productes fitosanitaris que s’utilitzin hauran de complir la normativa vigent. En funció
de la problemàtica que es plantegi (malaltia o plaga) es triaran aquells productes que millor
s’adaptin als següents requisits:
Els més selectius possibles
Els menys o gens persistents
Els menys fitotòxics
Els de menor risc de contaminació ambiental
Els productes fitosanitaris utilitzats han de tenir la categoria baixa en quant toxicologia humana i
presentar un mínim risc sobre la fauna. Respecte a la toxicologia de la fauna ha de ser
preferiblement A, o com a màxim B. En les proximitats de cursos d’aigua, zones humides o amb
el nivell freàtic molt superficial restarà prohibit l’ús de productes amb nivell C de fitotoxicitat.
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Tots els productes emprats hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis
Plaguicides, per tant, hauran d’estar perfectament etiquetats i certificats i aprovats per la
Direcció Ambiental de l’Obra abans de la seva utilització.
Normativa específica
-

Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.

-

Real Decreto 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació Tècnic Sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 24/1/84).
Modificacions posteriors i disposicions complementàries. Els plaguicides que hagin
d'utilitzar-se a l'Estat Espanyol només podran fabricar-se i/o comercialitzar-se si estan
inscrits en el Registre Oficial corresponent. En el cas dels productes fitosanitaris hauran
d’estar inscrits en el Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari del MAPA.

-

Real Decreto 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat
comunitari d’autorització per a comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. (BOE 276 de
18/11/1994).

-

Annex II del Reial Decret 280/1994, de 18 de febrer, on s’exposen els Límits Màxims de
Residus (LMRs) admesos en productes fitosanitaris.

2.6.3.g.- Protectors d’escocells i protectors forestals per a planta jove
Es defineix com a protector d’escocell un tros de teixit, normalment vegetal, a vegades sintètic,
de petites dimensions, que es col·loca sobre el sot de plantació, és a dir, en la part basal del
tronc, per a protegir la planta. El teixit actua com a un matalàs protector que:
-

Esmorteeix l’energia cinètica de les gotes de pluja evitant, així, la formació de xaragalls al
voltant de la planta jove.

-

Conserva la humitat del sòl.

-

Impedeix la penetració de la llum i, per tant, minora el creixement de les males herbes al
voltant del tronc,

-

En el cas de protectors de fibres vegetals, la seva descomposició gradual és una font de
matèria orgànica per a la planta.
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Tipologies més emprades: de fibres de palla, de coco, de jute i mixtes de palla i coco.
Els protectors d’escocells per aquest projecte compliran les següents condicions:
-

Fibra de jute 100 % , amb un gramatge mínim de 800 g/m2

-

Suport de teixit de polipropilè fotodegradable.

-

Dimensions: 30x30 cm i 50x50 cm per 1 cm de gruix.

Inclouran com a mínim 2 grapes o piquetes per a la seva correcta fixació.
Els protectors forestals són xarxes que es col·loquen al voltant de la planta o tronc per tal de
protegir-la de possibles depredadors, especialment rosegadors. Acostumen a ser de polipropilè
o polietilè reciclable tractat anti raigs UV de colors blau, verd o negre;

es fixen al terra

mitjançant varetes de plàstic o tutors de bambú.
En aquest projecte els protectors emprats seran de la següent tipologia:
-

Protector forestal per a troncs d’arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió de color verd
clar de 555 g/m2 de pes standard, format per placa alveolar de polipropilè reciclat, amb
tractament anti raigs UV. Es subjectaran amb 2 canyes de bambú de 60 cm i ∅ 1 cm de
gruix.

La xarxa es subministrarà tallada o es tallarà en obra a les alçades adequades, de 40 a 60 cm.
2.7.- Materials diversos.
2.7.1.- Suports de material elastomèric.
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material
elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que
suporten.
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i dimensions
segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols.
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El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, neoprè),
les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents:
- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3
- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2.
- Allargament en trencament 350 %.
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en setanta
(70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents:
- Canvi en duresa Shore a +10°.
- Canvi en resistència a tracció +-15°C.
- Canvi en allargament -40°C.
- Deformació remanent 35 %.
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre quadrat
(110 Kg/cm²).
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil quatre-cents
quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre mil
dos-cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²).
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en servei de
vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació tangencial
corresponent de set dècimes (0,7).
2.7.2.- Poliestirè expandit.
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG3.
2.7.3.- Panells d’acer vitrificat
Els panells estaran fabricats en una producció en continu en acer vitrificat d'acord amb la
normativa EN 14431.
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L'acabat serà com a superfície llisa i homogènia evitant l'efecte de pell de taronja i aconseguint
un nivell mínim de reflectància d'un 83% en els paràmetres beta i Y, quan s'usa un
espectrofotòmetre de tipus X-964.
Els panells han de permetre la serigrafia de manera que s'hi puguin senyalitzar els elements
singulars del túnel (sortides d'emergència, pals SOS, cartells de senyalització, etc.).
A continuació es descriuen altres característiques que han de complir els panells:
Propietat

Especificació

Valor

Duresa

EN-DIN 101

6 en l'escala de Mohs

Gruix frontal de l'esmalt

ISO 2178

150- 170 μm

Gruix de l'acer

0,7 mm

Gruix posterior de l'esmalt

ISO 2178

150 - 170 μm

Reflexió

ISO 2813 20º/60º

SM: 75%>90%

Porositat

NEN
2709

Màx: 10 porus /m2

Resistència
ratlladures

a

les

2708/NEN

NEN 2713

Mín.: 7N

Resistència a l'abrasió

ASTM C 501

Màx.: 0,1 g

Xoc tèrmic

ISO 2747

Mín.: 350ºC

Resistència a l'impacte

DIN
(<2mm)

Defectes visuals de la
superfície

PEI S 100

Sense defectes

Resistència a la humitat

Submergit 25ºC,
1000 hores

Sense canvis

Resistència a l'àcid fred

ISO 2722

Mín.: A

Resistència a l'àcid calent

ISO 2742

Màx.: 18,5 g/m2

Test de dissolvents: alcohol
etílic, petroli, greix, oli, etc.

Submergit
a
25ºC, 1000 hores

Sense canvis

51155
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Propietat

Especificació

Valor

Test salí

ISO 9227

Sense corrosió

Coeficient
tèrmica lineal

d'expansió

12 x 10-6/K

Curvatura

Radi mínim
curvatura

de

Resistència al foc

DIN 4102

CLASSE A1

Neteja

AE 49205 B

ΔE<1.0

Índex de claror (6001 SM)

CIE 15 (1971)

β=88%

Índex de reflectivitat (6001
SM)

DIN
(CIELAB)

Υ=80%

6174
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL.

3.1.- Treballs generals.
3.1.1.- Replantejament.
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris
per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de
cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui
el Director.
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia,
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec,
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les
obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i quan sigui indispensable,
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics
esmentats anteriorment.
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El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, havent de reposar al
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut
moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

3.1.2.- Accés a les obres.
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de
persones, transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades,
abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista.
L’Autoritat Competent es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i
infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat
per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin
lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el
contractista hagi de percebre cap abonament.
El contractista tindrà que obtenir de l’Autoritat Competent les oportunes autoritzacions i permisos
per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.
L’Autoritat Competent es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de
qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges,
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fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i
d'altres equips d'instal·lació definitiva.
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació,
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a
continuació:
a) Oficines del contractista.
b) Instal·lacions per serveis del personal.
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives
que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions,
canalitzacions, etc.
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a
l'execució de les obres objecte del contracte.
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Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de
qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions
del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i
correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de
la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran
d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent,
per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en
la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que
aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o
per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del
programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho
siguin.
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs, es veiés obligat a augmentar la
importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat,
potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.
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3.2.- Moviment de terres.
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny.
a) Definició.
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques,
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.
b) Execució de les obres.
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3.
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions.
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per
sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.
3.2.1.b.- Escarificació i compactació de ferms existents.
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3.
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari
i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes
esmentats.

3.2.2.- Excavacions.
3.2.2.a.- Consideració general.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb
referències topogràfiques precises.
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3.2.2.b.- Excavació en desmunt.
- Definició.
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o
caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl
seleccionat.
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions:
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes,
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel
recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest
concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb
trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos
cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc
d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels
materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per
l'Enginyer Director.
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- L'allisada dels talussos de l'excavació.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Classificació.
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Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca.
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i
fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
- Execució de les obres.
Un cop esclarida la traça, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents
requisits:
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa
de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball
de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos
talls de replè.
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a
judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució.
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzantse l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències
topogràfiques precises.
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a
deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl
seleccionat del tipus E-2 o E-3.
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista,
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realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta
unitat d'obra.
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista
adoptarà les mesures de correcció necessàries.
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys
anàlegs als de l'obra.
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació
del tipus d'explosius i dels detonadors.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra.
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L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la
resta de l'obra o a tercers.
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si
la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el
Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures,
encara que no sigui objecte d'abonament.
- Drenatge.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer
Director.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director.
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin
erosions a les excavacions.
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer
Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació.
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals
o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i
aniran al seu càrrec les despeses corresponents.
- Toleràncies.
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:
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- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25)
centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la
diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha
d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el
Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera
que les aigües quedin conduïdes a la cuneta.
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i
entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions
realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys.
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de
fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i
de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada.
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.
- Esllavissaments.
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics
definits en els plànols.
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre
que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i
voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.
- Pretall.
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En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra,
el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una
pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si,
perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús,
prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista
realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra.
3.2.2.c.- Excavació de rases i pous.
- Definició.
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc.
Comprèn les següents operacions:
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa o pou, així com la neteja del fons de l'excavació.
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions
amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants).
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Classificació.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:
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- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de
mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.
- Execució de les obres.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases
amb referències topogràfiques precises.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels
talussos de l'excavació.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats
sense que existeixi en ells perill de vinclament.
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest
cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant
estàtiques com dinàmiques, a les proximitats.
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams.
En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista.
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Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist,
tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures
necessàries.
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les
operacions es puguin executar sense interrupció.
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o
martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva
aprovació.
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes.
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
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- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys
anàlegs al de l'obra.
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació
del tipus d'explosius i detonadors.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues
de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que
s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra.
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la
resta de l'obra o a tercers.
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de
materials.
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que
aquest sigui objecte d'abonament.
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran
de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats
excessivament prims.
3.3.- Drenatge.
3.3.1.- Cunetes i baixants.
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3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra.
- Definició.
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400 del PG-3.
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15.
- Execució de les obres.
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la
inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada
deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa.
3.3.1.b.- Baixants prefabricades.
- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
- El subministrament de les peces prefabricades.
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces.
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera.
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols.
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme.
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per
conformar la transició de la baixant del talús.
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3.3.2.- Tubs, pericons i buneres.
3.3.2.a.- Pericons i pous.
- Definició.
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, maçoneria,
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra.
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
- El subministrament i col·locació dels materials.
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra.
- Les tapes.
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra.
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i
cota seran els que indiquen els plànols.
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3.
3.3.2.b.- Claveguerons de formigó.
- Definició.
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la
carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en
formigó.
S'inclou en aquesta unitat d'obra:
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut.
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- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de
formigó i plànols.
- El transport a abocador dels productes d'excavació.
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els
encofrats i estrebades necessàries.
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués
d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes.
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a
baixants.
- El rebliment amb material producte de l'excavació.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de
formigó.
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a
l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació.
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment
II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó
ceràmic.
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui
moure les obres.
3.3.2.c.- Brocs
- Definició
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Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de
les obres de drenatge i/o col·lectors.
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora:
- L’excavació necessària.
- El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...)
- L’encofrat i desencofrat
- L’adequació del terreny entorn el broc
- La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix.
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta
execució d’aquesta unitat.
- Execució de les obres
Els brocs es construiran amb les formes i mides previstes. La situació serà la indicada en els
plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres.
3.3.3.- Drens subterranis i material filtrant.
3.3.3.a.- Drens subterranis.
- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada.
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren.
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.
- La col·locació del dren.
- El subministrament i col·locació del material filtrant.
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que,
sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director.
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de
formigó tipus HM-15.
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre
de la generatriu superior del tub.
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les
sobrecàrregues de trànsit.
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà
d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la
grava filtrant.
3.3.4.- Desguassos
En el present projecte s’entén per desguassos tots aquells elements de connexió entre baixants i
cunetes o baixants i vorades. Els desguassos estan totalment definits en els plànols de projecte.
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució
de la mateixa segons els plànols de projecte.
3.4.- Afermats.
3.4.1.- Tot-ú artificial.
-Definició.
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Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
- Refí de la superfície de la última tongada.
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta
execució d’aquesta unitat d’obra.
- Extensió de tongada.
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà
d’ésser aprovat pel Director de l’Obra.
- Densitat.
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la
màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte
la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de
peralt, etc.
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt.
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3
m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.
- Carrega amb placa i altres especificacions..
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002.
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- Control de qualitat.
Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present:
a) CONTROL DE PRODUCCIÓEs realitzaran els següents assaigs:
- Cada dia:
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.
- Cada 5000 m3 de material produït:
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74.
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72.
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.
- Cada 15000 m 3 de material produït:
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72.
b) CONTROL D’EXECUCIÓ.
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs
distribuïts aleatòriament.
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable.
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- Criteris d’acceptació o refús del lot.
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat.
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat
proctor modificada.
3.4.2.- Mescles bituminoses.
3.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent.
- Definició.
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de
manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà
estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.
- Transport de la mescla.
- Estesa i compactació de la mescla.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Equip necessari per a l'execució de les obres.
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora
(120 T/H).
b) ESTENEDORES:
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Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran
proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin
aprovats per l'Enginyer Director.
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base
com la intermèdia i de trànsit.
Com a mínim estarà composta per:
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre
tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2).
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i
quantitat estesa.
- Execució de les obres.
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a
les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director
determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a
que la qualitat sigui la més gran possible.
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.
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- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS:
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini,
la data d'inici dels aplecs a peu de planta.
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec
perllongat.
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids
corresponents a un terç del volum total, com a mínim.
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests.
c) ESTESA DE LA MESCLA.
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent,
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar
la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents.
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal
de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb
objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa.
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També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i
ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material
estès.
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del
tràfic.
- Trams de prova.
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla.
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix
de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i
proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució
sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director.
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de
correccions, fins a la seva aprovació definitiva.
- Especificacions de la unitat acabada.
a) GRANULOMETRIA:
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels
àrids) les següents:
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)
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- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%).
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).
c) DENSITAT:
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit
per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm igual
o superior a 6 cm; i noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per
gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm.
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda
segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.
- Control de qualitat.
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ:
a.1) Lligant hidrocarbonat:
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra
segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs:
- 1 penetració, segons NLT-124/84.
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.
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S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors.
a.2) Àrids:
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs:
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72.
- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:
- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74.
- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT358/74.
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:
- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72.
a.3) Filler:
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre
cada una d'elles:
- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.
- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.
- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.
b) CONTROL D’EXECUCIÓ:
b.1) Fabricació:
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Mescla d'àrids en fred.
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i
una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.

Mescla d'àrids en calent.
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.
Mescla bituminosa.
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i
una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:
- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.
- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86
- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons
la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i
gruixudes.
- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants.
Cada setmana:
- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a
immersió i 4 per a compressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.
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Temperatura.
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum.
b.2) Posada en obra:
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1.
b.3) Producte acabat:
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents
assaigs distribuïts aleatòriament:
- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran
emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra.
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.
- 8 determinacions de gruixos.
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS:
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per
a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que
essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%).
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%).
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542
- Toleràncies geomètriques.
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a) DE COTES I AMPLADA:
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran
de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres
(15 mm) en capa de base.
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de
ser inferior a la teòrica.
b) DE GRUIX:
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per
cent (100%).
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus
dels Plànols.
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT334/88.
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà
d'excedir de 5 dm2/hm.
3.4.3.- Regs
3.4.3.a.- Regs d'emprimació.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra.
- Dosificacions.
A efectes de dosificació, proposem la següent:
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- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECI com
a reg d'emprimació, a calçades i vorals.
- Equip necessari per a l'execució de les obres.
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.
- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.
- Limitacions de l'execució.
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3.
3.4.3.b.- Regs d'adherència.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004,
amb les següents prescripcions addicionals:
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director
d'Obra.
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva
la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes
prèvia justificació.
Control de Qualitat.
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ:
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que
figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als
Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones
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(30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres
amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs:
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84.
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84.
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84.
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat
d'acord amb el lligant seleccionat.
b) CONTROL D’EXECUCIÓ:
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o
fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant.
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres
quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es
prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la
dotació exigida.
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar
un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs
d’adherència.
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses
a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el
testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de
l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga
birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està
sotmès a un esforç tallant.
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues
(2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5),
considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no
superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera
aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents
(2500) metres quadrats.
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per
dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos
sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de
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manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del
cantó superior del mateix.
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en
posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3;
sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del
testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i,
conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca
sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s’aplica una
càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de
les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment
flector és pràcticament nul.
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la
càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat.
Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot
corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada
testimoni, definit mitjançant la següent expressió:
τ= (P/2) / S
essent,
τ= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2)
P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)
S = Superfície de la secció transversal, mm2
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el
moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la.

Resultats
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà:
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Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el

trencament dels testimonis corresponents a cada lot.

Citeris d’acceptació o rebuig
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el
componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació.
TIPUS D’INTERFASE

ACCEPTACIÓ
(MPa)

Rodadura-Intermitja

0.6

Intermitja-Base

0.4

Base-Base

0.3

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera:

•
Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa
per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la
falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions
previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista.
•
Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent
(20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors
d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior
de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
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3.5.- Túnel
3.5.1.- Excavació en túnel i galeries
- Definició
Constitueix el conjunt de tasques a realitzar per tal d’aconseguir la secció d’excavació del túnel
definida en plànols, de manera que sigui regular al seu contorn.
-Execució
S’evitarà la formació d’esllavissades a l’entorn de la secció, danyant el mínim possible les
característiques mecàniques de la roca dels voltants i fent compatible l’avançament a
l’excavació amb la seva estabilitat fins al moment de la col·locació del sosteniment.
L’execució de l’excavació podrà portar-se a terme amb mitjans convencionals (explosius,
mecànics i mixts), o amb d’altres sistemes a base de fregament del terreny, sempre que
l’execució de l’excavació acompleixi amb les especificacions exigides quant a secció tipus i
estabilitat a tota la longitud del túnel. El sistema d’execució adoptat haurà d’ésser prèviament
autoritzat per la Direcció d'Obra.
L’aprovació per part de la Direcció d'Obra dels mètodes de treball no disminueix la
responsabilitat del Contractista durant les obres i fins que aquestes no hagin estat rebudes
definitivament. En cas d’emprar explosius a qualsevol dels processos d’arrencament, el
Contractista estarà obligat a realitzar els estudis previs i controls exigits per la legislació vigent i
acomplir amb la normativa existent respecte del control i limitació de vibracions i limitació de
càrregues, de manera que no es produeixin danys a les estructures existents en l’entorn, com a
conseqüència de l’excavació del túnel.
Prèviament a l'inici d’excavacions mitjançant voladura, serà necessari realitzar una prova de tir
amb control de vibracions, a fi de determinar la llei de propagació de les ones vibratòries al
terreny, i així poder limitar la càrrega unitària instantània de les pegues, per tal de no produir
danys al vessant que puguin provocar esllavissaments o caiguda de blocs.
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En el moment d’inici de les excavacions del túnel, el Contractista estarà obligat a disposar de
totes les instal·lacions i mitjans previstos per a la realització del treball, i aplegats els materials
necessaris per a poder realitzar amb rapidesa el sosteniment previst i els extraordinaris
previsibles que exigeixi la seguretat del personal i conservació de l’excavació.
L’excavació es realitzarà en passis (avançaments) successius, la longitud màxima dels quals,
s’estableix en la tramificació per a cada tipus de sosteniment, però podrà ser adaptada per la
Direcció d’Obra en funció del comportament real del terreny davant l’excavació, tant en quan al
seu comportament deformatiu, com en la seva estabilitat fins a la col·locació del sosteniment. A
més, la longitud de passi adoptada haurà de garantir que no es produeixen desperfectes en les
estructures de l’entorn, be sigui per vibracions derivades de les voladures, be sigui per
assentaments del terreny produïts per l’excavació.
L’àrea de la secció d’excavació dependrà del gruix del sosteniment, i per tant variarà amb el
tipus de terreny. Als plànols han estat establerts gruixos de sosteniment diferents que
corresponen als tipus de sosteniment projectats, que impliquen diferents seccions tipus
d’excavació respecte de la seva àrea i dimensions per mesurar l’excavació en projecte i obra.
En el cas que es prevegin convergències importants, la secció d’excavació als plànols s’ha
augmentat en la quantia prevista de pèrdua de secció per convergència, trobant-se aquestes
seccions especificades a la tramificació.
Mitjans d’arrencament
Independentment del mitjà d’arrencament que sigui emprat, el Contractista realitzarà una
excavació, el perímetre de la qual correspondrà al de la secció útil del projecte, a la que seguirà
el sanejat dels fragments inestables generat, afegint-hi el gruix de sosteniment i el gruix del
revestiment i el marge previst per a semiconvergència, per a cada cas. El defecte d’excavació
respecte d'aquesta secció exigida serà picat a compte del Contractista sense que això suppossi
posar en perill l’estabilitat total o parcial de l’excavació.
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En cas d’ésser necessari, el picat es realitzarà immediatament després de l’excavació, sempre
que la seva estabilitat ho permeti. En qualsevol cas, la Direcció d'Obra podrà fixar el moment i
procediment a seguir en el procés de picat.
Si el picat es realitza un cop ja està col·locat el sosteniment, serà obligatori tornar-lo a posar en
la seva totalitat, a més dels elements de sosteniment que hi caldria col·locar com a mesures de
precaució prèvies i addicionals que pugui determinar la Direcció d'Obra. Igualment, seran a
compte del Contractista els elements tornats a posar i aquells que haguessin d’ésser col·locats
amb caràcter de precaució o addicional com a conseqüència del picat. El contractista no tindrà
dret a un abonament extra per cap operació de picat originada per defecte en l’excavació.
Les longituds d’avançament i sistemes addicionals de protecció establerts seran determinades
sempre per la Direcció d’Obra de forma previa a la seva execución en obra, i podran ésser
modificades per la Direcció d'Obra en cas que les característiques dels terrenys travessats ho
requereixin segons el seu parer.
El Contractista està obligat a tenir compte del bon retall i la regularitat de la secció excavada a
qualsevol tipus de terreny, i podrà ésser penalitzat per l’existència d’irregularitats imputables,
segons la Direcció d'Obra, a una incorrecta execució de l’excavació. La penalització es farà
sobre l’amidament d’excavació a la longitud del túnel amb irregularitats, i podrà arribar fins a un
25% d’aquest amidament, aplicable al volum total d’excavació en aquesta longitud.
Arrencament mitjançant explosius
Abans de l'inici dels treballs d’excavació, el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra per a la
seva acceptació, les plantilles de tir previstes per a cada terreny i longitud d’avançament. Els
esquemes de tir addicionals podran ésser modificats en funció de l’experiència adquirida durant
l’execució de les obres, prèvia aprovació o a requeriment de la Direcció d'Obra.
Cada esquema de tir haurà d’indicar:
- Esquema de detonació de les voladures amb indicació dels retards i/o microrretards
- Tipus i característiques tècniques dels explosius a utilitzar
- Repartiment de la càrrega a les barrinades
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- Malla i longitud de les barrinades; nombre de barrinades.
- Diàmetres de perforació
- Mesures de seguretat adoptades
- Perforació específica i densitat de càrrega.
S’evitaran en tot moment les irregularitats de retall i la dislocació ("tronat") de la roca als
voltants de l’excavació. Per això, s’haurà de utilitzar retall, les característiques principals del
qual s’indiquen a continuació:
- Les barrinades hauran d’ésser rigorosament paral·leles i equidistants (desviament màxim
tolerable: 3%)
- La distància entre les barrinades del retall serà compresa entre 11 i 15 vegades el seu
diàmetre. La pedra entre les barrinades de retall i la darrera fila de barrinades es trobarà entre
14 i 18 vegades els seu diàmetre.
- El tipus d’explosiu serà l'adequat per a treballs de retall i pretall, i es repartirà uniformement a
tota la longitud de la barrinada; per tant es recomana emprar cordó detonant de 100 g/m.
- Les barrinades de perfil es dispararan simultàniament a les darreres fases, llevat dels casos
en què s’utilitzi la tècnica de pretall.
La densitat de càrrega haurà d’ésser sotmesa a les proves que es considerin necessàries per
tal d’aconseguir una bona eficàcia a l’avançament de la voladura, que en condicions normals
haurà d'atànyer el 95% de la longitud de les barrinades i un adient perfil de la secció. Per a
minimitzar l’afecció a les zones habitades, o àreas d’especial protecció patrimonial com
Ermites, Masies catalogades, Canonades hidrauliques, etc. caldrà fer un estudi previ de
vibracions per a determinar la relació càrrega – distància, de manera que estigui dins la
normativa UNE 22-381-93 i limitar la càrrega màxima operant o càrrega instantània. Segons
aquest estudi, en cas que es consideri necessari, s’haurà d’avaluar la necessitat d’utilitzar
detonadors electrònics per a limitar més precisament el volum explosionat en cada detonació.
Es prescriu mesurar amb sismògrafs en tot aquell avanç que estigui en un radi de 200 m de
zones habitades, tot i que aquest radi serà funció dels resultats de l’estudi de vibracions.
Si fora necessari, el Contractista haurà de preveure la utilització de les tècniques de voladura
menys agressives de les habituals, si per raons i criteris sotmesos a l’aprovació de la Direcció
d’Obra, como foren la utilització temporal de Detonadors Electrónics i dels aparells que en son
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necessaris per a la seva aplicació en Obra, o d’altres similars que aportin millores a fi i efecte
de minimitzar les afectacions de les voladures sobre el vesant sobre la carretera, les persones,
bens o el mediambient, en el cas de aquesta sigui d’oportuna aplicació.
Com ha estat esmentat anteriorment, abans de la primera voladura el Contractista efectuarà un
assaig de tir, a partir del qual es podrà determinar la llei de propagació de les vibracions per tal
de limitar la càrrega unitària instantània i d'aquesta manera evitar danys a l’estructura del
vessant.
Aquesta ha de ser una premissa d’obligat acompliment i, donat el cas, i a criteri de la Direcció
d’Obra pot arribar a condicionar l’inici de les feines de perforación de túnel amb explosius.

Arrencament mecànic i mixt
Als terrenys amb baixa qualitat geotècnica on l’eficàcia de l’explosiu no sigui satisfactòria o
comporti riscs per a la seguretat, es realitzarà l’excavació mecànica combinada eventualment
amb petites quantitats d’explosiu per a la fragmentació de les zones més compactes (“taqueig”).
Tant si es fa servir mitjans mecànics com arrencament mixt, el contorn de l’excavació s’acabarà
mitjançant mitjans mecànics, o bé es farà servir la tècnica de retall.
El contractista haurà de sotmetre a l’aprovació de la Direcció d'Obra la maquinària a utilitzar a
l’arrencament mecànic per a cada front que, com a mínim, serà una màquina retroexcavadora
dotada de cullera per arrencament de tamany mitjà amb un pes superior a les 16 tones i una
força d’arrencament superior a 120 KN, i amb martell de trencament hidràulic de pes superior a
1.000 Kg.
Operacions complementàries a l’arrencament
Les operacions següents formen part de la unitat d'obra i caldrà executar-les sempre que sigui
necessari, a criteri o aprovació de la Direcció d’Obra.
Sanejament
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Immediatament després de l’excavació de cada pas, després de la ventilació de gasos
provinents de la voladura, i del desenrunat, es procedirà al sanejament de la secció excavada
per tal d’eliminar els blocs potencialment inestables amb possibilitat de desprendre’s a curt
termini. Es realitzarà un primer sanejament amb la cullera d’una pala i un posterior picat amb
barra, sempre des de zona ja sostinguda o prèviament sanejada. El sanejament serà extensiu
al front d’excavació, que es deixarà el més regular possible.
A les operacions del sanejament s’evitarà en tot moment (fonamentalment a terrenys molt
fracturats) que es produeixi el descalç de blocs i l’augment d’irregularitats a la secció excavada
que puguin afavorir la formació d’esllavissades. En cas de produir-se per aquesta casuística les
feines i despeses generades per les actuacions del Contractista no seran d’abonament ni
podran ser objecte de reclamació, donat que es tracta d’un cas d’impericia.
Protecció del front
Quan es presentin problemes d’inestabilitat del front no subsanables mitjançant el seu segellat
o amb avançament sota paraigües es realitzarà pilar central.
El pilar central es defineixi com la fracció de roca propera al front que no es retira durant
l’excavació, situada a la seva zona central i endarrerida a una distància que no és superior als 5
m de la part més avançada del front. Les seves dimensions hauran de permetre l’accés a la
zona de volta i paraments per tal de realitzar l’excavació i col·locar el sosteniment. A mesura
que l’excavació del túnel avanci s’anirà eliminant el pilar central, mantenint una longitud
constant entre el front i la seva part posterior.
La utilització, forma i dimensions del pilar central s’estableix en funció de les característiques
del terreny i estabilitat de l’excavació, a criteri de la Direcció d'Obra.
Segellat
S’aplicarà sistemàticament a la superfície descoberta en volta i paraments a cada pas, i quan
les condicions d’estabilitat del front d’excavació exigeixin una protecció immediata per tal
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d’evitar el "venteig" de la roca i l’esllavissada de fragments potencialment inestables, degut a
fenòmens de descompressió i meteorització que s’originin com a conseqüència de l’excavació.
El segellat consistirà en l’aplicació d’una capa de formigó projectat, de 5 cm de gruix, aplicat
sobre la superfície a tractar, es a dir, que inclou la superfície en la que s’ha de col·locar el
sosteniment, com a la superfície del front excavat que ho requereixi, a criteri de la Direcció
d’Obra, i ambdós conceptes son inclosos en els preus unitaris de segellat. La Direcció d’Obra
serà qui determinarà la superfície a segellar, podent ser la totalitat del front, una fracció del
mateix o dictaminar si es pot prescindir del segellat d’alguna de les zones que composen el
front.
Il·luminació
El Contractista il·luminarà el front d’avançament i les zones de treball amb una intensitat
superior a 100 lux i la resta del túnel amb una intensitat igual o superior a 16 lux. Les
deficiències perllongades en el temps aquest apartat, seran raó suficient per aturar les feines
d’interior del túnel.
El projecte d’il·luminació, amb els seus circuits i aparells a prova d’aigua i de caràcter fix, serà
presentat pel Contractista a l’aprovació de la Direcció d'Obra.
Ventilació
El Contractista assegurarà una ventilació constant i suficient per garantir un nivell d’oxigen
admissible, eliminar els gasos tòxics o inflamables i les partícules de pols, i serà responsable
de realitzar un seguiment de les condicions habitals del túnel amb la presa de dades amb
lectures mitjançant un aparell de lectura de gasos homologat. Per aquesta raó, es realitzarà
una mesura en cadascuna de les unitats de cicle constructiu (excavació, desenrunament,
gunitat, formigonat, bulonat i perforat) per determinar la producció de gasos relativa a
cadascuna de les feines realitzades de forma periòdica (a determinar per la Direcció d’Obra) i
en aquelles feines que hagin estat detectades majors produccions de gasos, amb mesures
diaries, com a mínim i a criteri o aprovació de la Direcció d’Obra.
Totes les dades obtingudes hauran de ser conservades en un registre de concentracions de
gasos que haurà d’estar permanentment a dispossició de la Direcció d’Obra. Aquestes son
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dades inherents a les partides de Seguretat i Salut del túnel per tant el Contractista haurà de
considerar-les incloses en els Pressuposts relatius a Seguretat i Salut, tret que estiguin
explicitament defints dins del mateix Pressupost.
Les concentracions volumètriques admissibles per als diferents gasos durant la jornada de vuit
hores son:
- 50 p.p.m. de monòxid de carboni (CO)
- 5.000 p.p.m. de diòxid de carboni (CO2)
- 10 p.p.m. de òxids de nitrogen (NO+NO2)
- 10 p.p.m. de sulfur d’hidrogen (SH2)
- 5 p.p.m. de diòxid de sofre (SO2)
- 1.000 p.p.m. d’hidrogen (H2)
La velocitat de l’aire no podrà excedir de 8 m/s ni tampoc ésser inferior a ',2 m/s
El contingut d’oxigen a l’aire no serà menor del 20% en volum.
La temperatura equivalent no excedirà 33 graus al lloc de treball.
La temperatura equivalent es calcularà amb la fórmula Te=0.9 Th+0.1Ts
on Te = temperatura equivalent en graus centígrads
Th = temperatura humida en graus centígrads
Ts = temperatura seca en graus centígrads
El Contractista presentarà a la Direcció d'Obra els càlculs justificatius del compliment
d’aquestes condicions i procedirà a la instal·lació i ús al túnel d’aparells d’amidament
necessaris per tal de comprovar l’acompliment de les limitacions previstes.
questes
Esgotament i evacuació d’aigües
En el terme "esgotament" s’inclouen totes les mesures necessàries per a la captació o
desviament i l’evacuació de les aigües afluents a l’excavació que siguin necessàries per a la
correcta execució de les obres.
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Si la Direcció de l'Obra ho considera necessari es realitzarà un esgotament continu del front.
Per a realitzar aquest esgotament es recollirà l’aigua per gravetat en algun punt proper al front i
es bombejarà cap a l’exterior a través de canonades.
Durant el refinament i posterior formigonat de la solera, s’haurà d’eliminar l’aigua a la zona de
treball, recollint l’aigua que flueixi de zones properes, a la vegada que es captarà i derivarà la
que existeixi a l’àrea de treball.
A prop de la boca de sortida, les aigües que flueixin o s’evacuïn del túnel hauran de depurar-se
eliminant fins a límits admissibles els fangs, argiles i olis que portin en suspensió, abans del seu
abocament a canals públics, segons les normatives mediambientals aplicables.
Excessos a l’excavació
Els excessos d’excavació en quant a longitud d’avanç, hauran de ser rigorosament evitats pel
contractista, ja que la longitud d’avanç constitueix un dels paràmetres bàsics per la seguretat en
la realització de l’obra, influeixen en la qualitat del perfilat i en el volum de sobreexcavació i a
resultes d’això, afecta, en ocasions seriosament, a l’efectivitat dels sosteniments dissenyats.
Conseqüentment, l’aparició d’aquests excessos serà exclusiva responsabilitat i risc del
Contractista, podent ésser exigits elements de sosteniment addicionals als definits, que, a judici
de la Direcció d’obra, garanteixin la bona funcionalitat del sosteniment.
Les conseqüències de les sobreexcavacions com poden ser l’increment del volum de transport
de terres, de l’increment de formigó projectat, d’encavallades, etc., no seran d’abonament
explícit, ja que en els preus unitaris s’ha inclòs una part proporcional a l’efecte.
En cap cas en el perfil final de l’excavació es permetrà l’existència d’entrants o concavitats de
formes agudes, quedant el contractista obligat a regularitzar aquestes parts de la secció amb
capes addicionals de formigó projectat, fins que qualsevol línia situada a sobre del perfil no
presenti en cap cas un angle superior a 30º respecte a la teòrica.
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Defectes en l’excavació
Els defectes en la longitud d’avanç que es produeixin redundaran exclusivament en el lògic
detriment de l’avanç del contractista i no suposaran en cap cas el canvi de la classificació del
terreny als efectes de l’excavació, excepte acceptació escrita dels mateixos per part de la
Direcció d’Obra, i han de ser justificats pel contractista especialment per l‘anàlisi de
l’auscultació, pels resultats dels sondeigs d’avanç o altres mesures d’investigació o preventives.
Els defectes d’excavació de la secció transversal hauran de ser ineludiblement reparats pel
Contractista, havent-se de mantenir el gàlib lliure mínim final definit en plànols i en aquest plec,
incloent les convergències estimades.
El moment propici per a la realització de la comprovació i la recuperació de la secció serà
coincidint amb les tasques de sanejament amb el picat de les parts sortints amb martell
trencador i, en tot cas, després de l’execució del segellat i abans de la col·locació, en el seu
cas, de les encavallades.
En cas de subsistir defectes d’excavació després de la col·locació dels sosteniments, el
contractista estarà obligat a la demolició de les parts afectades, substituint tots els elements de
sosteniment amb idèntica quantitat i gruix, amb la inclusió dels elements addicionals que la
Direcció d’Obra consideri oportuns per a la recuperació de la funcionalitat dels sosteniments en
la mesura en que aquests puguin ser afectats pels treballs de repicat i reposició (discontinuïtats
en la capa de formigó projectat, anul·lació de la efectivitat de soleres i contravoltes, etc.)
Tots els treballs de demolició, d’excavació, de transports, de reposició del sosteniment,
d’injeccions addicionals correran a càrrec del Contractista estant totes les despeses incloses en
els respectius preus unitaris, cosa que el contractista tindrà en compte en la seva oferta.
3.5.2.- Sosteniment
- Definició
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El sosteniment és el conjunt d’elements a col·locar a la secció del túnel excavat per tal de
garantir la seva estabilitat i durabilitat en el temps.
Els sosteniments han estat establerts d’acord amb la caracterització geotècnica i posterior
dimensionament de les seccions tipus a partir de càlculs numèrics, i s’han representat en els
plànols del projecte. No obstant, durant la construcció s’optimitzarà el sosteniment definit per a
cada cas, a partir de l’experiència adquirida en el coneixement dels terrenys travessats,
comptant amb les dades aportades pel seguiment geològic/geotècnic de l’excavació i les dades
de les mesures de convergència. Correspon a la Direcció d’Obra determinar en cada moment
les caracteritzacions geotecniques i dimensionament dels sosteniments a aplicar.
El sosteniment engloba les unitats d'obra següents:
- Formigó projectat
- Encavallades
- Perns d’ancoratge
- Tractaments especials
Cadascuna d’aquestes unitats es troben definides de forma particular i individualitzada en
aquest plec. No obstant, quan participen en el sosteniment, han de complir certes condicions
d’execució addicionals que s’indiquen a continuació.
- Execució
El sosteniment es col·locarà totalment després de cada passi d’excavació i segons les
condicions especificades a cada secció tipus. En el cas de decalar fases de sosteniment,
aquest decalatge haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra, en funció del comportament real
del conjunt excavació/sosteniment.
El gunitat de segellat es col·loca fonamentalment per evitar la meteorització de la roca
descoberta i per garantir l’estabilitat a curt termini de la secció excavada, d'aquesta manera
s’evitaran els despreniments de fragments a la zona de treball.
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En tot cas, els diferents gruixos de formigó projectat hauran d’ésser els definits a cadascun dels
tipus de sosteniment, llevat de les modificacions que, en el seu cas i amb motiu justificat, cregui
convenient fer la Direcció d'Obra, tenint en compte que el gruix màxim de formigó a projectar
només d’una capa no serà superior a 10 cm.
Quan hi hagi problemes d’erosió del terreny i descalçament del sosteniment a la zona del peu
de la secció d’avançament, es procedirà a la neteja dels cantells erosionats i a la seva protecció
mitjançant la col·locació d’una capa de formigó projectat que resolgui el problema de
descalçament, segons el parer de la Direcció d'Obra.
El sosteniment sempre es baixarà fins al fons de l’excavació realitzada i es recolzarà totalment
tenint en compte que les condicions de recolzament siguin adients, exemptes de fang, aigua,
runa i rebuig de gunita, de forma que es garanteixi en tot moment el correcte recolzament dels
sosteniments aplicats sobre la roca sana.
Serà obligació del Contractista finalitzar completament l’execució del sosteniment d’un pas
excavat, no interrompent el procés d’execució per motiu de parades a l’obra (dies festius, etc.).
Igualment, és la seva obligació finalitzar completament i d’una manera ininterrompuda
qualsevol capa de formigó projectat, la col·locació del qual ja hagi estat iniciada.
Amb anterioritat a qualsevol parada que es prevegi al túnel superior a tres dies, es protegirà, si
fos necessari i a criteri de la Direcció d’Obra, el front d’avançament de l’últim passis i es
col·locaran els mitjans de reforç que n’esdevinguin necessaris segons dictamini la Direcció
d'Obra.
En cas d'executar-se reforços del sosteniment que hagin estat prèviament aprovats i/o decidits
per la Direcció d'Obra, es seguiran les mateixes normes per a la seva col·locació i abonament
que les utilitzades per al sosteniment. En cas que la causa d’aquests reforços sigui imputable
exclusivament al Contractista, els elements col·locats no seran d’abonament ni podran ser
afegits a reclamació de cap tipus.
D'aquesta manera, es començarà a construir el túnel amb els sosteniments de Projecte.
Posteriorment, a mesura que vagi adquirint experiència als terrenys travessats i es disposi de
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dades geològiques/geotècniques i d’auscultació, serà factibles establir les modificacions sobre
els elements de sosteniment per a que aquest resulti de la quantia i eficàcia apropiada, a criteri
de la Direcció d’Obra.
Quan s’apreciï una millora de les característiques del terreny, la reducció del sosteniment es
farà d’una manera gradual fins que no es tingui coneixement del comportament del nou tipus de
terreny.
Quan s’apreciï un empitjorament de les característiques del terreny, el sosteniment serà
augmentat, si s’escau de forma sobtada, en la quantia aprovada per la Direcció d'Obra.
El sosteniment es col·locarà amb la màxima rapidesa possible, fonamentalment aquells
elements la utilització dels quals permet una millor flexibilitat de col·locació (formigó projectat i
perns d’ancoratge), sobretot quan els terrenys siguin de pitjor qualitat.
A peu d'obra, el Contractista disposarà dels tots els materials i mitjans necessaris per a la
realització d’eventuals reforços del sosteniment d’una manera immediata, tenint en compte els
problemes plantejats per les dimensions d'aquesta secció completa quan a l’accés a un punt
qualsevol de la mateixa.
Els mitjans necessaris per a l’execució del sosteniment i reforç, així com les instal·lacions
complementàries (aigua, electricitat, ventilació, etc.) hauran de trobar-se en perfectes
condicions d’ús en tot moment, i hauran d’estar contemplades en els preus unitaris de la oferta
del Contractista, no sent d’abonament particular, tret de ser explicitament descrites en els
apartats

corresponents

dels

Pressupostos

del

projecte.

A

més,

les

instal·lacions

complementàries seran emplaçades el més a prop possible de l’àrea de treball.
Els equips de personal seran els que s’escaiguin i estaran complets; igualment es suplirà en tot
moment les baixes que es puguin produir per qualsevol motiu. Les minves en els terminis
atribuïbles a aquesta causa, seran acreedores de penalitzacions que s’aplicaran

sobre

l’amidament d’excavació, sosteniment, revestiment o qualsevol unitat d’obra afectada directa o
indirectament a la longitud afectada del túnel, i podrà arribar fins a un 25% d’aquests
amidaments.

123

Document 3. Plec de Prescripcions Tècniques

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

El Contractista optimitzarà al màxim les comandes i transport a obra de mitjans i/o materials
d’ús no gaire habitual, la utilització del qual esdevingui necessària en algun moment durant la
construcció. Les despeses per dobles càrregues de material de desenrrunament, neteja o
trasllat d’aplecs de material que foren atribuïbles a gestió ineficaç del Contractista no seran
d’abonament, tret que s’hagi fet referència explícita en l’apartat de Pressuposts.
Els mitjans materials per a l’excavació i l’execució del sosteniment i d’eventuals reforços hauran
d’ésser dimensionats en qualitat i quantitat per tal d’arribar ràpidament a qualsevol punt de la
secció, qualsevol que aquesta sigui, en aplicació dels criteris establerts per la Direcció d’Obra
pel que fa a seccions de treball.
Quan en un tram de túnel ja sostingut es consideri insuficient el sosteniment col·locat per
assegurar l’estabilitat de la secció excavada (en la seva totalitat o en part), o bé hi hagi trams
sense sosteniment als quals esdevé necessari col·locar-lo posteriorment, donades les seves
condicions d’estabilitat, es procedirà a reforçar aquests trams, augmentant la quantia dels
elements de sosteniment ja col·locat o bé procedint a la col·locació de nous elements, a criteri o
aprovació de la Direcció d’Obra.
El criteri per a l’execució d’aquests reforços es basarà fonamentalment en el seguiment tècnic
de l’excavació i sosteniment del túnel, i en l’anàlisi de les dades que subministri l’auscultació, la
presència de patologies, presència de cabals d’aigua, etc, a criteri de la Direcció d’Obra.
La quantia i longitud del túnel on sigui necessari procedir a aquest reforç serà decidida i/o
aprovada per al Direcció d'Obra.
Si per part del Contractista hi ha impossibilitat física d’avís a la Direcció d'Obra i es té certesa
de perill al túnel, el Contractista es veurà obligat a un reforç immediat i justificarà posteriorment
la seva decisió a la Direcció d'Obra.
Es cuidarà especialment que el sosteniment arribi fins a la línia d’excavació prevista als plànols.
En el cas que la rasant d’excavació quedés alta en primera instància, es repicarà o excavarà
segons procediments aprovats per la Direcció d’Obra, fins a assolir la cota d’excavació prevista
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i es completarà el sosteniment amb la quantia prevista per al sosteniment tipus aplicat en
aquest punt.
3.5.3.- Elements del sosteniment
3.5.3.a.- Perns d’ancoratge
- Definició
Un dels elements del sosteniment dels túnels seran els perns d’ancoratge amb les barres
fixades al terreny mitjançat un ancoratge continu en tota la seva longitud, aconseguit aquest
amb injecció de beurada o amb cartutxos de resina o morter de ciment. Els bulons presentaran
la disposició prevista als plànols constructius. Tant la densitat com la longitud dels bulons podrà
ser incrementada si així ho considera la Direcció de l’Obra, sense que això doni dret a
abonaments addicionals, tret l’increment d’amidament que sigui aplicable.
Es realitzaran assaigs previs en una zona amb terreny representatiu de l’existent en els
talussos a excavar. L’aprovació del tipus de buló i ancoratge serà funció dels resultats dels
assaigs previs. Malgrat l’aprovació del tipus de buló en funció dels assaigs previs, la Direcció de
les obres podrà determinar al llarg de l’obra, en funció dels resultats del control de qualitat, dels
tipus de terrenys trobats i del comportament real dels bulons en obra, la necessitat de canviar el
tipus de buló a un altre més adient. El canvi de tipus de buló implicarà necessàriament la nova
realització dels assaigs previs, i de cap manera implica la renegociació dels preus unitaris de
l’element donat que, de normal, es substitueix un element del sosteniment per un altre de
equivalent, d’altre forma es desvirtuaria el projecte original.
- Execució
Perforació
La perforació dels perns es realitzarà després de la col·locació de la capa de gunita del
segellat.
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La màquina de perforació haurà de permetre la perforació de les barrinades en qualsevol
direcció i angle d’atac, i haurà de permetre la utilització de tallants i barnillatges del diàmetre
especificat en el present Plec. En casos particulars, la Direcció d’Obra podrà definir
orientacions diferents quan es tracti de cosir plans específics. En aquest cas, s’intentarà
aconseguir la màxima ortogonalitat possible respecte al pla.
El diàmetre de la barrinada excedirà entre 8 i 14 mm el diàmetre de la barra a col·locar
El tipus de fluid de perforació (aire o aigua) haurà de ser aprovat per la Direcció de les Obres
en funció de l’eficàcia en la perforació i del risc d’inestabilització existent en el cas d’utilització
d’un sistema o d’altre.
La longitud de la perforació excedirà en 5 cm la longitud de la part ancorada de la barra
Un cop finalitzada la perforació, les barrinades es netejaran amb aire comprimit.
Col·locació dels perns d’ancoratge
En el cas d’utilitzar cartutxos per a l’ancoratge, el volum de les càrregues utilitzades excedirà en
un 10% en volum teòric de l’espai anular. En terrenys on el terreny existent permeti un perfil
molt regular de la perforació, aquest excés es podrà reduir al 5%. La longitud total de les
càrregues no serà mai inferior al 90% de la longitud de la barrinada.
Per a la col·locació dels perns, es seguiran aquestes regles:
- El temps transcorregut entre entre la perforació i la col·locació de les barres serà el mínim
possible.
- Després d’haver netejat la barrinada i haver-se assegurat que no presenta obturacions
mitjançant la introducció d’una barra a l’interior de la barrinada, s’introduiran les càrregues a
l’interior de la barrinada, ajudant-se amb una barra de fusta o plàstic per a tal operació, tenint
cura de no trencar els cartutxos. El nombre de càrregues a aplicar estarà en la relació prescrita
pel fabricant del material i hauran de garantir el total rebliment de la barrinada de perforació al
menys en un 90 % de la longitut.
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- Un cop netejada la barra d’acer amb un raspall metàl·lic, s’introduirà dins la perforació amb un
molinet d’aire comprimit. La introducció ha de ser continuada i uniforme, de manera que el
temps total d’introducció sigui als volts d’un minut, tot batent uniformement les càrregues. -Per
a aconseguir això, el molinet haurà de permetre més de 100 revolucions per minut. Un cop
arribat al final de la barrinada, es perllongarà el temps de batut durant 15 segons.
L’adaptador del molinet no es treurà fins transcorreguts entre 5 i 20 minuts després de la
col·locació, a determinar per la Direcció d’Obra en funció del tipus de càrregues utilitzades i la
seva velocitat d’adormiment.
- Es tindrà molta cura de mantenir el martell alineat amb l’eix de la barrinada.
- Les plaques es col·locaran i collaran transcorreguts més de 20 minuts després de col·locada
la barra, depenent de la velocitat d’adormiment de l’ancoratge. En el cas que les plaques no
quedin perfectament en contacte amb el parament, es realitzarà un coixí de regularització.
Quan per circumstàncies diverses (ensorrament de les parets de la barrinada, excés de rentat
amb creació de sobreperforació, etc) la Direcció de les obres autoritzi l’ancoratge mitjançant
injecció, es seguiran les següents normes:
En el cas de que el sistema de bulonat tingui inclòs la injecció de beurada de formigó, les
mesures de control sobre aplicació en obra d’aquests elements, hauran de comptar que la
inclinació de les barrinades sigui cap amunt, es col·locarà un maneguet sobreeixidor lligat a la
barra, de la mateixa longitud que aquesta. Es col·locarà un maneguet d’injecció d’uns 30 cm de
longitud en la boca del forat i es realitzarà un tap de tancament de la boca amb ciment ràpid.
En el cas que la inclinació de les barrinades sigui cap avall, es procedirà a la inversa, col·locant
un maneguet d’injecció lligat a la barra, de la mateixa longitud que aquesta. Es col·locarà un
maneguet sobreeixidor d’uns 30 cm de longitud en la boca del forat i es realitzarà un tap de
tancament de la boca amb ciment ràpid.
Es disposarà d’una mescladora del volum i potència adequats per a la fabricació de la beurada.
La mescladora disposarà de sistemes per a poder garantir la relació aigua/ciment prevista.
Abans de procedir a la injecció, es netejaran el tub d’injecció i el sobreeixidor amb aire, per a
evitar la seva obturació.

127

Document 3. Plec de Prescripcions Tècniques

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

Es procedirà a injectar mitjançant una bomba. Aquesta bomba estarà provista de control de
cabals i de pressió.
La pressió d’injecció oscil·larà entre 4 i 8 bars. El volum injectat serà com a mínim el volum
teòric de l’espai anular de la perforació, un cop descomptat el volum de la mànega de transport
des de la bomba.
S’anirà injectant fins que surti la beurada pel tub sobreeixidor. En aquest moment, es tancarà el
sobreeixidor i es procedirà a realitzar 4 o 5 manxades addicionals.
En el cas que el volum injectat excedeixi en 10 vegades el volum teòric sense que s’ompli el
forat, s’aturarà la injecció. Passades 4 hores es procedirà a reinjectar-lo. En el cas que en la
reinjecció excedeixi en 5 vegades el volum teòric sense que s’ompli la barrinada, s’aturarà la
injecció. En aquest cas, la Direcció d’Obra decidirà com procedir a continuació en funció de la
rellevància del pern en concret. Si això succeís en varis perns del mateix entorn, s’estudiarà la
possibilitat de canviar el sistema d’ancoratge o inclús, si així ho considerà la Direcció de l’Obra,
la tipologia del pern d’ancoratge.
En qualsevol cas, queda expressament prohibit l’ompliment de les barrinades per vessat de la
beurada dins el forat a través de la boca.
Tots els elements metàl·lics amb funció de sosteniment definitiu o provisional per un període
superior als dos anys, hauran de tenir una protecció contra la corrosió, be sigui amb un
recobriment mínim de 3 cm de gunita en el cas que existeixi una capa final, be amb pintura
anticorrosió en cas d’elements sense recobriment. En el cas d’elements provisionals
d’estabilització durant un temps inferior als dos anys, no caldrà protecció contra la corrosió.
- Control de qualitat
Abans de procedir a l’aprovació dels diversos materials, es lliuraran els certificats de
procedència i qualitat de tots els materials emprats. En el cas de materials amb certificats
Aenor, no caldrà realitzar assaigs de recepció.
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Es controlarà de manera permanent l’estat d’emmagatzematge dels diferents materials, evitant
el seu contacte directe amb la intempèrie, aigua, fang, etc, tenint especial cura en el control de
les dates de caducitat dels productes d’ancoratge.
Abans de l’inici de les obres, es realitzaran assaigs previs per a l’aprovació dels perns
d’ancoratge proposats pel Contractista. Aquest assaigs es realitzaran sobre perns curts, 3 de
0’5 metres i 3 de 1 metre per a cada tipus de terreny. L’assaig consistirà en l’estirament del
pern en graons de 2 tones fins a arrencar-lo. En cada graó es mesurarà la deformació assolida
a la tensió corresponent, dibuixant la corba tensió-deformació. En funció als resultats obtinguts,
la Direcció d’Obra podrà aprovar els perns o demanar assaigs addicionals amb altre tipus de
pern, fins a trobar el més idoni.
També es realitzaran assaigs de tracció sobre el conjunt de mecanitzat rosca/femella i sobre el
conjunt rosca/femella/placa, fins a la tensió nominal. Si les rosques perdessin el filetejat o la
placa punxonés abans de la tensió nominal, s’haurien de seleccionar altres elements que
compleixin la condició de resistir la tensió nominal.
Durant l’obra es controlarà la qualitat dels bulons executats amb controls de la longitud lliure no
ancorada, mitjançant la introducció d’una barnilla de ferro, en quantitat del 10 % dels perns
col·locats, els quals seran preservats de manera convenient per a poder realitzar l’assaig. La
longitud lliure no ancorada no podrà excedir en cap cas els 30 cm. En cas que les fallades
superin el 10 % de la quantitat assajada en un lot, la Direcció d’Obra podrà demanar la
reposició dels perns en igual proporció al nombre de fallades del contrl de qualitat entre el tram
de controlat i l’anterior tram de control. A més, tots els perns amb longitud lliure no ancorada
igual o superior a un metre, hauran de ser reposats individualment, sense que aquesta mesura
hagi de ser d’abonament ni d’increment de l’amidament de la partida, donat que es considerarà
como una mesura de recuperació de la qualitat.
L’altre assaig de control a realitzar, seran els assaigs de tracció amb control de la deformació.
Aquests assaigs es realitzaran en graons de 3 tones fins al 75 % de la tensió nominal,
mesurant la deformació en cada graó. Les fallades no podran superar el 10 % dels assaigs
realitzats. En cas contrari, la Direcció d’Obra podrà determinar la reposició dels perns en igual
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proporció al nombre de fallades entre el tram de controlat i l’anterior tram de control, sense que
aquesta mesura hagi de ser d’abonament ni d’increment de l’amidament de la partida, donat
que es considerarà como una mesura de recuperació de la qualitat. En el cas que les corbes
tensió-deformació difereixin notablement de les obtingudes als assaigs previs, la Direcció
d’Obra podrà determinar la necessitat de tornar a estudiar la idoneïtat dels perns utilitzats o que
el Contractista justifiqui les causes que han portat a tals diferències.
Per a la realització dels assaigs de tracció, es prepararà la superfície de recolzament del gat i
en cas d’existència de terrenys tous que falsegin o alterin les condicion d’assaig les
deformacions obtingudes, es col·locarà una placa de repartiment entre el gat i el terreny.
La Direcció de les obres determinarà les unitats a assajar i supervisarà la realització dels
assaigs
3.5.3.b.- Encavallades
- Definició
Son perfils metàl·lics corbs amb la forma de la secció d'excavació del túnel, que es col·loquen
al seu contorn i seran embeguts al formigó projectat formant conjuntament el sosteniment de la
secció.
La curvatura de les encavallades es farà amb la forma i dimensions del perímetre de la secció
d'excavació i seran especejades en trams que permetin la seva correcta posada en obra i
adaptació al perímetre de l'excavació, tant en avanç com en destrossa.
- Execució
Les encavallades es col·locaran en un pla vertical, perpendicular a l'eix del túnel, després del
segellat de la superfície descoberta. A la seva base es col·locaran plaques metàl·liques que
garanteixin una correcte transmissió de les càrregues vers el sòcol rocós i que seran d’acer de
gruix mínim 10 mm, planes, amb superfície suficient per a abastar tota la secció inferior de
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l’encavallada, a la qual estaran soldades amb cordó de soldadura per als recolçaments
definitius i amb punts aïllats de soldadura per als provisionals.
És necessari que a la base de l'encavallada es recolzi totalment al fons de l'excavació i damunt
de roca, tant en avançament com en destrossa, i en rasa. Per això es prendran per a cada cas
les mesures que esdevinguin necessàries per a garantir el bon recolzament, que constarà de
plaques d'acer esmentades en l'apartat anterior. Caldrà tenir especial cura en les bases
d’assentament de les encavallades que hauran d’estar exemptes de fang, aigua, runa i rebuig
de gunita, de forma que es garanteixi en tot moment el correcte recolzament dels sosteniments
aplicats sobre la roca sana.
Durant la projecció del formigó, s'evitaran els forats darrera de les encavallades, mitjançant una
projecció obliqua. Les encavallades i les seves unions hauran de restar recobertes amb un
gruix mínim de 3 cm de formigó projectat, per a prevenir-les de la corrosió i evitar
discontinuïtats amb posteriors fases de formigonat.
No es permetrà deixar descalç més d'un quadre (distància entre dues encavallades) durant
l'execució de la fase de destrossa, havent de completar-se el sosteniment de formigó projectat
quan s'hagin recalçat 2 peus d'encavallada com a màxim.
En el cas de que sigui necessària la utilització de refalques per a aconseguir un bon
recolzament, tant en fase d’avanç com en fase de destrossa, degut a l’existència de
sobreexcavacions, aquestes seran de formigó HM-20, de dimensions mínimes 40 x 40 x 5 cm.
Queden totalment prohibides les refalques amb fustes, pedres, totxanes, terres i qualsevol altre
material que permeti el clavament del peus de les encavallades.
Les encavallades quedaran unides longitudinalment entre sí mateixes mitjançant tresillons, els
quals hauran d’estar separats, com a màxim dos metres entre els uns i els altres (de la mateixa
encavallada) i hauran d’aplicarse en nombre suficient per tal de cobrir tot el llarg del
desenvolupament de l’encavallada.
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A judici de la Direcció de l'Obra, com a mesura de reforç en seccions difícils, les encavallades
presentaran potes d'elefant en els seus extrems, tant en la fase d’avanç com en la de destrossa
si aixó fos escaient, i a judici, aprovació i criteri de la Direcció d’Obra.
3.5.3.c.- Formigó Projectat
- Definició
Es tracta de formigó projectat amb fibres d’acer o mallat d’acer que constitueix les diferents
capes del sosteniment del túnel.
- Execució
La posada en obra del formigó projectat es porta a terme projectant-lo a gran velocitat damunt
de la superfície a reforçar d'acord amb les estipulacions dels plànols del Projecte constructiu
aprovat, que seran les que defineixen les capes, mesures i amidaments que regeixen i
concreten la unitat d’obra.
El formigó es projectarà per via humida, de manera que els components del formigó, incloent-hi
l'aigua, seran barrejats abans de realitzar el procés de transport a través de la mànega que
acaba a la tovera de projecció.
El formigó projectat tindrà incorporat un agent accelerant, un additiu a base de fum de sílice i
qualsevol altre que, prèviament aprovat per la Direcció d'Obra, contribueixi a assegurar
l'eficàcia del formigó projectat.
En ésser projecció per via humida, els agents accelerants seran sempre introduïts a la boca de
sortida.
El Contractista haurà de preveure les actuacions necessàries a fi d'assegurar, en qualsevol
cas, que durant el transport del formigó des del punt de fabricació fins al de posada en obra es
mantenen les seves característiques entre els rangs establerts en aquest Plec.
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El Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una proposta sobre l'organització i transport que
desitgi adoptar, a fi de garantir que en el termini màxim d'una hora, després d'haver sol·licitat el
formigó per projecta, aquest haurà arribat al front de treball.
Igualment, adoptarà les mesures pertinents per tal d'assegurar la continuïtat en el
subministrament del formigó durant tot el procés de formigonat, i que un cop iniciat

els

processos d’aplicació dels sosteniments, aquests no podran ser interromputs sense raó
aparent, i que en cas contrari, hauran de ser informada la Direcció d’Obra de forma immediata
per tal que prengui les mesures cautores oportunes donades les circumstàncies.
En el cas que es prevegin temps d’espera importants (superiors a 1’5 h), per manca de
subministrament en certs períodes o per a disposar de gunita en previsió de contingències,
aquesta gunita haurà d’estar estabilitzada. L’ús d’estabilitzant no disminuirà les propietats
resistents de la gunita i haurà de ser compatible amb el tipus d’accelerant utilitzat. L’ús
d’estabilitzant no donarà dret a cap abonament addicional.
Equips de projecció
El formigó haurà de projectar-se preferentment per via humida fent servir un braç mecànic per
tal de fer anar a distància la tovera de projecció ("robot").
L'equip de projectar formigó haurà de tenir una capacitat efectiva de projecció superior a 7
m3/hora i el subministrament de materials per a la projecció haurà d'assegurar un cabal
suficient per a que aquesta es desenvolupi sense cap interrupció.
Davant d'una possible emergència, provocada per una inestabilitat del terreny, n'esdevé
summament eficaç comptar amb prou mitjans per a poder realitzar en qualsevol moment la
projecció de formigó. El Contractista, per tant, haurà de disposar, als encontorns del lloc de
treball, d'un segon equip de projecció que farà les funcions de reserva. La capacitat efectiva de
projecció d'aquest segon equip haurà d'ésser de 1 m3/hora com a mínim.
Operaris
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Els operaris encarregats de la projecció de formigó hauran de tenir una experiència acreditada
de 1 any al menys en la realització d'aquest treball.
El Contractista haurà de facilitar a la Direcció d'Obra el nom i l'experiència acreditada dels
operaris encarregats de la projecció de formigó per a sol·licitar la seva aprovació. Només
podran realitzar la projecció de formigó els operaris acceptats per la Direcció d'Obra que,
segons el seu criteri i abans d'admetre'ls, podrà realitzar exàmens pràctics per comprovar la
perícia dels operaris proposats.
Preparació de les superfícies a formigonar
Abans d'iniciar la projecció de formigó damunt d'una superfície es procedirà a la seva neteja
amb aigua a pressió per assegurar-se que en queda lliure de fang, pols, oli o qualsevol altra
substància que dificulti l'adherència del formigó.
Si en algun punt de la superfície del terreny excavat apareix una surgència d'aigua, no s'hi
podrà projectar formigó sense haver col·locat prèviament un tub de drenatge.
Els tubs de drenatge seran constituïts per un tub de polietilè de 50 cm de longitud, 20 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, com a mínim, que serà perforat o ranurat per tal de permetre la
sortida d'aigua que hi pugui captar. Aquests tubs seran emplaçats al terreny introduint-los en
una barrinada i fixant-los provisionalment fins que no siguin rebuts per morter que, si es desitja,
pot col·locar-se amb la màquina de projectar formigó.
En cas que la fluència d'aigua sigui important, el tub dren haurà d'ésser rebut a la barrinada
amb un morter a base d'un ciment impermeabilitzant d'enduriment ràpid.
Un cop col·locat el dren, podrà projectar-s'hi el formigó tenint compte de no obstruir el drenatge
emplaçat.
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Control de gruixos
El control del gruix del formigó a projectar a cada capa es realitzarà per mitjà de claus, amb
marques ben visibles, que es col·locaran damunt de la superfície a formigonar en una malla de
2m x 2m.
No es podrà iniciar la projecció de formigó sense haver-hi col·locat prèviament els claus de
control.
Amb independència d'aquests controls, la Direcció de l'Obra podrà ordenar la realització de
barrinades d’extracció de testimonis de gruix, a realitzar pel personal d’un Laboratori Homologat
per comprovar el gruix del formigó projectat.
Junts de construcció
Els junts de construcció deguts a interrupcions dels treballs s'han de realitzar de manera que el
gruix de la darrera capa projectada disminueixi gradualment en una franja d'uns 30 cm.
Hauran d'evitar-se els junts en un angle recte a excepció de preveure que el junt serà sotmès a
esforços de compressió; en aquest cas s'haurà d'eliminar totalment i abans de l'execució del
junt el material de rebot.
Immediatament abans d'executar-se els junts, s'haurà de netejar les superfícies amb molt de
compte i mullar-les immediatament abans de continuar el treball.
Formigonat amb temperatura extrema
Es tindran en compte les recomanacions al respecte de la EHE.
En cas de preveure temperatures extremes durant el formigonat, el Contractista proposarà les
mesures especials que hauran d'adoptar-se per tal d'evitar la congelació de l'aigua durant la
projecció i enduriment, que seran sotmeses a l'aprovació de la Direcció d'Obra.
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En cap cas es projectarà formigó a una superfície coberta de gel.
Rebuig
El rebuig és constituït pels àrids i part del ciment que, degut al xoc amb la superfície que es
projecta, es desprèn de la zona de treball. La quantitat de rebuig produïda és funció del a
inclinació de la superfície, de la pressió de treball, de les proporcions de ciment i aigua, de l'àrid
de mida superior, de la seva granulometria, de la quantitat de les armadures, del gruix de la
capa i de la perícia en l'operació de projecció.
En projecció de formigó per via humida, s'estima que el rebuig pot assolir un valor màxim del
15%, valor que ha estat considerat a la Justificació de Preus i per tat no serà d’abonament
específic en cap cas, ni admés en cap reclamació.
En iniciar el treball, el percentatge de rebuig és gran i decreix a mesura que el mateix formigó
projectat forma un matalàs plàstic, al qual es dirigeix al raig.
El rebuig és constituït per un formigó més pobre i amb un contingut superior de gruixuts que no
pas l'original. El contingut de ciment del formigó que resta adherit a la superfície és, per aquest
motiu, més alt i per tant comporta una resistència i retracció superior.
En cap cas s'admetrà la utilització posterior del rebuig.
- Control de qualitat
Resistència
La resistència a compressió simple de formigó projectat serà determinada a partir d'assaigs en
laboratori sobre provetes extretes d’un calaix de gunita homologat de 6 cm de diàmetre i 12 cm
d'alçada.
Els valors característic i mínim que cal aconseguir s'especifiquen en la taula següent:
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Edat

Resistència a compressió (MPa)

(dies)

Característica

Mínima

1

10

7.5

3

15

14

7

24

21

28

30

28,5

90

30

28,5

Energia d'absorció
S'assajarà l'energia absorbida per el formigó projectat segons defineix la norma UNE-EN
14488-5:2007
Per l'execució dels túnels s'exigirà una energia mínima de 700 J per al formigó amb funció
estructural temporal (sosteniment). Aquestes xifres es refereixen a assaigs amb plaques de 28
dies i fletxa central de 25 mm.
El Contractista haurà de garantir que s'assoleixen les energies d'absorció descrites mitjançant
la realització d'assaigs de punxonament/flexió com els indicats.
Pla de control
Abans d'iniciar la projecció en obra, el Contractista haurà d'efectuar una sèrie d'assaigs de
qualitat dels components del formigó projectat i d'adaptació de l'equip de projecció, treballant en
condicions anàlogues a les de l'obra.
Paral·lelament, el Contractista haurà de procedir a la realització d'una sèrie d'assaigs destinats
a obtenir la dosificació òptima del formigó projectat, susceptible de donar les resistències a la
compressió i les resistències a flexotracció especificades al plec.
Un cop el contractista hagi determinat la fórmula més idònia, es procedirà a l’execució del
conjunt d’assaigs previs que valorarà els diferents factors que poden incidir en la qualitat i
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resistència del formigó projectat. La Direcció d’Obra valorarà el resultat d’aquests assaigs
previs, que seran determinants per a l’aprovació de la fórmula proposada.
El conjunt d’assaigs previs constarà, com a mínim, dels següents assaigs:
a) Formigó sense fibres:
6 provetes cilíndriques de 15 x 30 cm per a assajar la resistència a compressió simple, preses
del formigó de la cuba a la sortida de la planta.
6 provetes cilíndriques de 15 x 30 cm per a assajar la resistència a compressió simple, preses
del formigó de la cuba abans d’abocar el formigó a la tolva del robot gunitador
Del formigó ja projectat, es prendran calaixos per a l’obtenció de 6 provetes de 6 x 12 cm per a
trencar a 1 dia, 6 provetes per a trencar a 3 dies, 6 provetes per a trencar a 7 dies, 6 provetes
per a trencar a 90 dies i 12 provetes per a trencar a 28 dies
Del formigó projectat es prendran 3 plaques per a assajar a flexo-punxonament.
Tots els assaigs es realitzaran sobre el formigó d’una mateixa cuba
b) Formigó amb fibres:
- Es repetiran els assajos descrits per al formigó sense fibres, tret que els número de plaques
per a assajar a flexo-punxonament serà de 6.
- Del formigó arribat a obra es realitzaran 3 determinacions del contingut real de fibres.
- A més, de cada calaix, s’extreurà un testimoni sobre el qual es determinarà el contingut real
de fibres.
Tots els assaigs es realitzaran sobre el formigó de la mateixa cuba.
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Per a la realització dels assaigs de compressió sobre els testimonis extrets dels calaixos,
s’aplicaran les normes UNE 83303, 83304, 83602, 83605 i 83607-94.
Les provetes emprades per mesurar la resistència del formigó projectat seran cúbiques (10 cm
d'aresta) fins a una edat del formigó de 36 hores. A partir d'aquesta edat, les provetes seran
cilíndriques de 12 cm d'alçada i 6 cm de diàmetre.
Les provetes es prendran per testificació a la part central de caixes de fons pla, de 15 cm de
profunditat i 50 x 50 cm de costat com a mínim, col·locades formant 45 graus amb la
horitzontal. En aquestes provetes s'haurà projectat el formigó perpendicularment al fons. El
nombre de caixes serà suficient per permetre la determinació de la resistència del formigó a
diferents edats.
La preparació i conservació de les provetes seran les usuals als assaigs de formigó.
Un cop obtingut un formigó que satisfaci les condicions de resistència exigides, es realitzarà en
obra un formigonat de prova amb cadascun dels equips de projecció. El nombre mínim de
provetes sotmeses a assaigs serà el mateix que el definit per als assaigs previs.
Si les resistències a 28 dies fossin inferiors a les exigides, el Contractista haurà d'introduir les
modificacions necessàries per a pal·liar la insuficiència constatada.
Tots aquests assaigs s'hauran de repetir sempre que es canviïn les fonts de subministrament o
la qualitat dels materials, o sempre que es proposi canviar la fórmula de treball.
La constància de les característiques dels materials emprats a la fabricació del formigó es
comprovarà d'una manera contínua. Es realitzarà 1 assaig d'equivalent de sorra UNE-EN 933-8
i una granulometria per tamisatge UNE-EN 933-1 1998 per cada 200 m3 d'àrids emprats. De la
mateixa manera, es realitzarà un lot complet d’assaigs de tots els paràmetres exigits per la EHE
(equivalent de sorra UNE-EN 933-8, determinació del contingut de terrosos d’argila UNE 7-13358, anàlisi granulomètrica per tamisatge UNE-EN 933-1 1988, determinació compostos de sofre
UNE-EN 1744-1, reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat 146-507 (1) i (2), absència
de sulfurs oxidables UNE-EN 1744-1, determinació clorurs UNE-EN 1744-1 1999, índex de
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llenques i agulles UNE-EN 933-3, densitat, porositat, coeficient d’absorció i contigut d’aigua
UNE-EN 1097-6, estabilitat al sulfat sòdic o magnèsic UNE-EN 1367-2 1999, determinació
matèria orgànica UNE-EN 1744-1 1999, determinació partícules toves UNE 7-134-58,
determinació coeficient de forma UNE 7-228-71, coeficient de desgast Los Ángeles UNE-EN
1097-2-99) a raó d’un lot d’assaigs per cada 2000 m3 d’àrid emprat.
La qualitat del formigó projectat es controlarà permanentment durant l'execució de l'obra,
mitjançant una sèrie d'assaigs per cada 30 m3 de formigó projectat. Per això, es procedirà a la
projecció de formigó a peu d'obra, a les caixes descrites anteriorment, de les quals s'extrauran
a la seva part central les provetes per als assaigs, segons norma UNE 83-602 i UNE 83-605.
Dels calaixos realitzats, es trencarà un testimoni a 1 dia, 1 a 3 dies, 1 a 7 dies, 2 a 28 dies i 1 a
90 dies. Cada 120 m3, es realitzarà un assaig de flexo-punxonament i una determinació del
contingut real de fibra segons UNE 83512-1.
Es procedirà a un control de qualitat del formigó projectat "in situ", tant en gruix com en
resistència, per ruptura de provetes extretes mitjançant testimonis del formigó projectat del
sosteniment, segons UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3. A excepció d'indicació contrària per
part de la Direcció d'Obra, es prendran 3 testimonis cada 25 m.
Els resultats dels assaigs dels testimonis han de complir com a mínim el 95% de la resistència
mínima.
Tots els assaigs i controls es realitzaran amb la supervisió de la Direcció d'Obra.
Quan es trobin zones amb forats, adherència dolenta o bosses d'agregats, o quan els resultats
dels assaigs indiquin una manca de gruix o de resistència, el Contractista reforçarà o demolirà i
substituirà aquestes àrees defectuoses, sense que aquestes operacions siguin abjecte
d'abonament.
Toleràncies
Per a la qualitat global del sosteniment de formigó projectat, s’estableix el següent criteri per tal
de procedir a l’acceptació o no del sosteniment col·locat:
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La longitud del túnel es tramificarà en funció de criteris homogenis, tals com el sosteniment
tipus col·locat, la fórmula o subministrador de formigó, les convergències existents, les
patologies existents o la uniformitat en determinats resultats del control de qualitat. Aquesta
tramificació serà establerta per la Direcció d’Obra.
Els resultats obtinguts, tant en resistència es transformaran en el tant per cent de la resistència
o gruix teòric, de tal manera que els excessos tant en gruix com en resistència es consideren el
100% del teòric i els defectes el resultat real obtingut.
Es realitza la mitja dels percentatges de gruix i la de resistències
Es sumen ambdues mitges i es divideix per dos.
El resultat de la semisuma de les mitges dels percentatges de gruixos i resistències, no pot ser
inferior al 90%. En cas de ser inferior al 90 %, la Direcció d’Obra determinarà quina és
l’actuació que correspon, poden decidir si es completa fins a obtenir el 100 %, la realització de
reforços a càrrec del contractista o el no abonament del dèficit, en funció dels problemes que
se’n puguin derivar del dèficit obtingut.
Els resultats dels gruixos seran determinats únicament a partir dels testimonis efectuats “in
situ”, no sent vàlid qualsevol altre mètode de determinació a aquests efectes.
Els resultats de resistència seran els determinats a partir dels testimonis extrets de les arteses i
in situ, no sent vàlid cap altre mètode a aquests efectes.

3.5.4.- Tractaments especials
- Definició
Els tractaments especials de protecció del front són tots aquells mitjans de sosteniment,
sistemàtics o no, que es realitzen per a

l’estabilització del front del túnel entre avanços

constructius.
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Els elements de protecció del front del túnel s’ajustaran a allò indicat als plànols per a cada
tipus de terreny.
En algunes circumstàncies especials, la Direcció d'Obra podrà augmentar la quantia o exigir
altres tractaments addicionals. En aquests casos, la Direcció de l'Obra informarà per escrit al
Contractista sobre el tipus de mesura especial de tractament del front que haurà d’utilitzar, així
com la quantia i disposició dels seus elements. El Contractista podrà proposar igualment a la
Direcció d'Obra la tipologia del tractament.
S’ha realitzat la previsió de trams amb un determinat tipus de tractament específic, i per a la
resta es realitza una previsió, reservant una partida a tals efectes.
Depenent del tipus de problemàtica existent, la Direcció d’obra podrà definir un dels següents
tractaments especials o una combinació de varis:
- Perns d’ancoratge de fibra de vidre al front
- Enfilatge de perns d’ancoratge a la clau
- Projecció de formigó al front
- Excavació del front no vertical: amb talús o amb agulla central
- Perforacions de drenatge al front
- Paraigües de micropilots
3.5.4.a.- Bulonatge del front
Quan les condicions d’estabilitat del front durant l’excavació esdevinguin crítiques, la Direcció
d’Obra podrà proposar la realització del bulonatge del front amb bulons de sosteniments
provisionals.
Aquest mitjà d’estabilització del front consisteix en la col·locació de bulons de fibra de vidre en
el mateix, amb la finalitat de confinar el material situat per davant del front d’excavació del túnel.
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Es col·locaran bulons de fibra de vidre, segons l’esquema descrit als plànols de Projecte i que
haura de ser sotmés a criteri i aprovació de la Direcció d’Obra. La seva natura permetrà que es
puguin tallar per la maquinària d’excavació.
Seran fabricats per pultrusió, corrugats amb corruga helicoïdal i injectats a tota la seva longitud
amb beurada de ciment. Les plaques seran també de fibra de vidre, quedant fixades al buló
mitjançant una falca introduïda en una ranura que es practicarà en l’extrem de la barra a tal
efecte. Les dimensions de la placa seran de 20 cm x 20 cm, essent la seva forma sempre
quadrada.
3.5.4.b.- Enfilatge de bulons
S’utilitzarà un enfilatge de bulons com a tractament preventiu per evitar despreniments en els
terrenys on les característiques de la roca matriu, fracturació, disposició desfavorable de les
juntures, alteració i presència d’aigua així ho requereixi.
L’enfilatge consisteix en la introducció de bulons, iguals als utilitzats en el sosteniment del túnel
tret en la seva longitud, en una corona concèntrica a la secció d’excavació i exterior a ella, dins
de trepants prèviament executats amb aquesta finalitat. Els bulons que conformen l’enfilatge no
necessàriament han te tenir mecanitzats de rosca i femella i no porten placa de repartiment, si
no que es fan solidaris amb el sosteniment mitjançant soldadura a les encavallades o amb un
altre element metàl·lic del sosteniment.
L’enfilatge podrà ésser subparal·lel a la clau del túnel o formant amb aquest un angle que
vindrà definit als plànols o serà especificat per la Direcció d’Obra.
Els perforacions es realitzaran en el perímetre de la secció d’avanç del front d’excavació i no
formaran amb l’eix del túnel, en cap cas, un angle superior a 15º.
Es col·locaran paraigües de bulons de longitud a definir per la Direcció d’Obra, separats 0,30 m
entre si, en el perímetre de la secció d’avanç. Cada paraigües es perforarà de manera que
existeixi un encavalcament de 4 m entre dos paraigües consecutius. Les perforacions per als
perns es realitzaran amb una inclinació d’uns 4º cap a l’exterior.
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Els perns d’ancoratge seran d’acer corrugat amb qualitat B-500-S i diàmetre 25 mm i
s’injectaran en tota la seva longitud amb beurada de ciment.
En funció dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra podrà definir la modificació dels diàmetres
de les barres, l’espaiat, la longitud i l’encavalcament.
3.5.4.c.- Projecció de formigó al front d’excavació
Quan les tasques d’excavació del túnel s’interrompin per un termini superior a dos dies,
s’efectuarà, per a qualsevol tipus de terreny, un segellat del front amb una capa de formigó
projectat amb fibres d’acer de 3 cm de gruix.
Quan el temps previst de parada sigui superior a 7 dies es disposarà una capa de 5 cm de gruix
de formigó projectat amb fibres d’acer.
A les zones molt inestables, la Direcció d’Obra podrà indicar un tipus de protecció més potent
que la que hi ha aquí descrita per a les interrupcions del ritme d’excavació. La Direcció d’Obra
determinarà quines parades en el ritme d’execució són imputables al Contractista i quines no.
El tractament consistirà en l’aplicació d’una capa de formigó projectat de 5 cm de gruix en la
totalitat del front. El formigó serà amb fibres metàl·liques, tret que la Direcció d’Obra especifiqui
el contrari.
S’aplicarà quan les condicions d’estabilitat de la secció i front d’excavació exigeixin una
protecció immediata per evitar el venteig o alteració de la roca i el despreniment de fragments
potencialment inestables, a causa de fenòmens de descompressió i meteorització física que
s’originen com a conseqüència de l’excavació.
La programació de l’obra per part del contractista s’haurà d’efectuar de manera a reduir al
màxim les interrupcions d’excavació del túnel.
En els casos que per la disgregació del terreny o inestabilitat, resulti necessari realitzar
actuacions que impliquin perforar el front, com empiquetats, paraigües o bulons al front, el gruix
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del segellat serà de 10 o 15 cm, a determinar per la Direcció d’Obra, i en la capa de segellat es
realitzaran perforacions a manera de escorrentius, a raó de 1 ut cada 4 m2.
La utilització del segellat durant l’excavació s’estableix per als diferents tipus d’excavació, i
podrà ser modificada per la direcció d’Obra, així com la zona d’aplicació i gruix, en funció de les
característiques del terreny. La seva utilització serà decidida i/o autoritzada per la Direcció de
l'Obra.
3.5.4.d.- Paraigües de micropilots
- Definició
En certs trams del túnel, on es preveu importants problemes d’estabilitat bé per la seva
proximitat als embrocaments, be per la presència de falles, s’ha previst la protecció de
l’excavació amb l’execució d’un paraigües de micropilots.
- Execució
Els trams afectats per aquestes actuacions s’assenyalen als plànols del projecte. No obstant,
serà la Direcció d’obra qui, mitjançant l’anàlisi i observació dels terrenys trobats en l’excavació,
qui determinarà amb exactitud la ubicació d’aquests paraigües.
En els passis previs a l’execució del paraigües, es variarà la secció geomètrica del túnel segons
especifiquen els plànols, de manera que s’anirà incrementar gradualment (“telescopi”), fins a
assolir la secció que permeti embrocar les perforacions dels micropilots amb la disposició
prevista per sobre del sosteniment i amb l’angle adequat.
Per dur a terme la construcció del paraigua a la boca es crearà una plataforma de treball a la
menor cota operativa respecte de la posició prevista per al paraigua, per sobre de la cota de
plataforma d'excavació.
L'execució de la perforació començarà en aquell que es trobi a major cota i descendent cap a
les arrencades de la volta.
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La maquinària utilitzada haurà d'oferir prou garantia per a que la desviació teòrica de l'eix de la
perforació sigui inferior a 30 cm al seu extrem final.
Els paraigües de protecció protegiran la clau del túnel en un arc de 120º, si aquest no és
especificat als plànols constructius.
Per a l'execució dels micropilons, es realitzaran les perforacions amb una inclinació de 2º
respecte de la rasant del túnel.
Immediatament després d'haver realitzat la perforació, es procedirà a la seva neteja mitjançant
aigua a pressió, per tal d'eliminar els detritus que s'hagin pogut emmagatzemar, després
s'introduirà el tub d'acer i a continuació es procedirà a la injecció de la beurada. En cas de
terreny molt fracturat, el tub d'acer es recobrirà amb una làmina geotèxtil per controlar la
injecció.
La mescla es prepararà amb una relació aigua/ciment de 0,5 i s'arribarà fins a una pressió de
rebuig de 2 kg/cm2, que es mantindrà durant 2 minuts.
Els tubs d'acer seran col·locats de manera que sobresurtin 15 cm del terreny, i al seu extrem se
soldaran dos rodons de 8 mm de diàmetre i 20 cm de longitud, disposats en forma de creu, tots
units els uns amb els altres mitjançant una biga de lligat.
3.5.4.e.- Xapa Bernold
Inicialment, només s’ha previst la utilització de xapa Bernold pel tractament de despreniments,
però en certes situacions, on per les característiques del terreny no s’aconsegueixi l’adherència
de la capa de gunita del sosteniment, la Direcció d’Obra podrà determinar la utilització d’aquest
element com a part del sosteniment.
Per a aquests casos, es preveu un procediment d’execució igual al del tractament dels
despreniments.
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3.5.4.f.- Tractament de despreniments
- Definició
Es considera despreniment a qualsevol caiguda localitzada de material no prevista, sobtada o
continuada, procedent del massís rocós de fora de la secció d’excavació vers el túnel i
s’estableix en un mínim de 10 m3 per tal de que sigui considerat com a despreniment i no una
sobreexcavació sistemàtica que requereixi de millores en el sistema d’excavació. Aquesta
definició resta a la discrecció de la Direcció d’Obra, que haurà de considerar si una
sobrexcavació és sistemàtica o be es tracta d’un despreniment.
El tractament de despreniments és una actuació complementària al sosteniment ordinari, que té
per objectiu la estabilització de les seccions del túnel.
A causa d’aquest caràcter no ordinari, normalment el tractament de despreniments serà
executats quan ho indiqui la Direcció d’Obra, en funció de les característiques del terreny
travessat i dels resultats de l’auscultació.
Depenent de la magnitud del despreniment es podran emprar unes mesures de sosteniment o
unes altres. La Direcció de l'Obra informarà per escrit al Contractista sobre el tipus de mesura
especial de sosteniment que haurà d’utilitzar, així com la quantia i disposició dels seus
elements. El Contractista podrà proposar igualment la tipologia del tractament que haurà de ser
sotmesa a l’aprovació de la Direcció d'Obra .
La Direcció de l'Obra determinarà, així mateix, si el despreniment és imputable al Contractista o
no. En cas afirmatiu, els tractaments d’estabilització del mateix no seran d’abonament, ni
admesos en cap reclamació posterior.
- Execució
Les prescripcions referents a l’execució de les mesures de tractament de despreniment seran
especificats per la Direcció de l'Obra per a cada cas particular.
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En cas de que es decideixi omplir el buit format pel despreniment, la sistemàtica d’execució
s’efectuarà d’acord amb el següent esquema:
Primerament, i com a mesura de seguretat es projectarà formigó en tot el buit formant una capa
de segellat. En cas de ser factible, i en la zona d’abast de la maquinària disponible en obra,
aplicació d’una malla de bulons a definir per la Direcció d’Obra en la seva tipologia de bulons:
longitut, diàmetre, tipus d’adherència, distribució de la malla de bulonat. A banda d’aquestes, es
pot demanar l’aplicació d’una o més capes de malla electrosoldada i formigó projectat amb
fibres, que haurà de concloure les tasques d’assegurament de l’excavació a judici i criteri de la
Direcció d’Obra.
A continuació s’instal·laran encavallades de tipus TH-29 o HEB 160, depenent de la magnitud
del despreniment, cada metre, a tota la zona ocupada pel despreniment.
Entre les encavallades se soldaran xapes encunyades tipus Bernold, de manera que quedin
per l’interior de les ales del perfil. Es col·locaran els tresillons, a raó de dos cada metre lineal
d’encavallada com a mínim, i s’apuntalaran les encavallades i les xapes.
S’efectuarà el rebliment de la cavitat amb formigó bombejat, per un o més tubs que s’hagin
deixat per a aquesta finalitat, fins a omplir completament la cavitat.
Quan s’hagi adormit el formigó, es col·locaran uns bulons de rodons φ 25 mm, de la longitud
necessària per cosir al terreny la totalitat del conjunt de formigó bombat i xapes Bernold.
Per últim, es projectarà formigó a la superficie interior del túnel per deixar embegudes tant les
encavallades com les xapes tipus Bernold.
3.5.5.- Revestiment de formigó projectat
- Definició
El túnel estarà revestit amb una capa de formigó projectat, quina funció és regularitzar la secció
del túnel i millorar el factor de seguretat a llarg termini.
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- Execució
Les prescripcions per a la gunita del revestiment són les mateixes que per a la gunita del
sosteniment, tret que la gunita del revestiment no portarà fibra d’acer i, per tant, no s’exigeix el
compliment dels requisits d’absorció d’energia ni de resistència a flexotracció, i per tant
l’execució d’aquesta mena d’assaigs de control de qualitat.
La malla electrosoldada es col·locarà fixada al sosteniment mitjançant claus d’acer de 5 cm de
longitud.
Com a norma, es seguiran les següents especificacions per a la col·locació de la malla :
- Per a la fixació de la malla, s’utilitzaran claus, amb una densitat mínima de 1 ut/m2. Aquesta
densitat serà incrementada si es considera que no s’aconsegueix una bona adaptació al
sosteniment.
- L’encavalcament mínim entre els diferents panys de xarxa, serà de 30 cm (dos quadrats), en
qualsevol dels sentits, tant vertical com horitzontal.
- Es cuidarà que la malla estigui perfectament adaptada al sosteniment, sense fer bosses.
- Les plaques dels perns d’ancoratge del sosteniment, tot i que estiguin fixant la xarxa, no es
consideren fixacions.
3.5.6.- Embrocaments del túnel

- Definció
Són els diferents elements de protecció i estabilització dels talussos dels desmunts dels
embrocaments dels túnels.
- Execució
En quant a l’excavació dels desmunts de l’embrocament, serà vigent allò especificat en el
capítol corresponent i el definit en els plànols del Projecte vigent, d’on és tret el procediment
constructiu que es defineix a continuació.
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Com a procediment general, l’excavació dels desmunts es realitzarà per bancades, de manera
que hauran d’estar finalitzades totes les actuacions de protecció dels talussos d’una bancada,
abans de procedir a l’inici de l’excavació de la següent bancada. Aquesta és una condició
irrenunciable donat que l’incompliment pot generar una penalització que s’aplicarà sobre
l’amidament d’excavació, sosteniment, revestiment o qualsevol unitat d’obra afectada directa o
indirectament a la superfície afectada del talussos, i podrà arribar fins a un 25% d’aquests
amidaments. Tant mateix, les feines de reparació, reestabilització, restabliment de les feines de
sosteniments en alçada i els mitjans i maquinària necessaris per aquestes tasques, que siguin
efecte d’una gestió ineficaç per part del Contractista no seran en cap cas d’abonament
particular, ni admesos en reclamacions posteriors.
L’alçada de les bancades serà determinada pel Director de les Obres, i serà funció dels mitjans
disponibles en obra (carro perforador, gunitadora, cistelles,), de manera que es garanteixi la
correcta execució dels elements de protecció a instal·lar, així com l’estabilitat dels talussos
excavats fins al moment que s’hagin instal·lat els elements que hauran de garantir aquesta
estabilitat. Malgrat això, en cap cas l’alçada de les bancades serà superior als 6 metres.
D’altra banda, durant l’excavació dels desmunts dels embrocaments, a part dels talls de trànsit
preceptius en el cas de voladures, el contractista haurà de col·locar els elements de protecció
específica corresponents en cada cas, per tal d’evitar la caiguda de material d’excavació a la
plataforma de la carretera existent, evitant riscos a tercers.
En relació als perns d’ancoratges, paraigües de micropilots i formigó projectat serà vigent les
característiques especificades al capítol de túnel.
3.5.7.- Impermeabilització de túnel

La impermeabilització haurà de ser una de les últimes actuacions a realitzar a la volta del túnel,
donat a que és un túnel revestit amb formigó projectat, la làmina impermeabilitzant s’ha d’justar
alló que establei la legislació vigent pel que fa referència a la resistència dels materials al foc i
complir els paràmetres que estableix les recomanacions europees sobre seguretat en túnels, i
ajustar-se a la legislació sobre resistència al foc de materials de construcció (UNE EN 135011:2002).
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Aquesta làmina haurà de ser termosegellada en les seves unions i solapaments, com en els
seus ancoratges de sustentació, de forma que es garanteixi la seva estanquitat i efectivitat per
tal de conduïr les aigües freàtiques captades per l’excavació vers els drenatges definits al
Projecte vigent.
La Direcció d’Obra haurà de donar aprovació a qualsevol làmina que el Contractista tingui,
prèvia a la seva col·locació en Obra.
La tramificació del túnel, les zones on haurà de ser aplicada la impermeabilització, així com les
sectoritzacions de la secció impermeabilitzades i les zones exemptes seran definides o
sotmeses a aprovació per part de la Direcció d’Obra.
3.5.8.- Panells d’acer vitrificat

- Definició
Panells de revestiment de túnel d'acer vitrificat.
- Execució
El desenvolupament dels panells en altura serà el definit prèviament. El desenvolupament en
altura dels panells ha de ser continu: no es permetran panells partits o per mòduls.
La distància del panell al parament del túnel l'ha d'aprovar la Direcció de l'Obra.
Estructura
L'estructura de suport dels panells anirà fixada al revestiment del túnel adaptant-se perfectament a
la seva curvatura.
L'estructura serà d'acer galvanitzat, perfil en secció omega de 1.5 mm de gruix i longitud variable.
Perfils tapajunts i tancament de panells
Els perfils de fixació dels panells en la seva part inferior i superior, i els pefils tapajunts, seran
d'alumini, incorporaran gomes antivibració de fàbrica i seran del mateix color del panell per oferir
un aspecte uniforme.
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El lacat dels perfils complirà el següent:
Gruix mínim de la capa: 60 micres
Adherència: Norma ISO 2409
Duresa: Norma ISO 2815
Flexió: Norma ISO 1519
Embotició: Norma ISO 1520
Brillantor: Norma ISO 2813
Radiació Ultraviolada: Norma ISO 4892
Corrosió: Norma ISO 9227
Elements auxiliars
Els tacs, barnilles roscades d'anivellació, femelles, cargols i volanderes seran d'acer inoxidable.
Les característiques d'aquests elements garantiran un perfecte ancoratge de tota l'estructura al
parament del túnel.
3.6.- Protecció talussos
3.6.1.- Malla triple torsió
- Definició
Es defineix com a malla de triple torsió al sistema constituït per malla de filferro penjada des de la
coronació i estesa sobre la superfície del terreny. Estarà constituid pels següents materials i
components:
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a) Malla de filferro d’acer galvanitzat entrellaçada entre si convenienment amb el sistema
de “triple torsió”, formant un teixits susceptible de ser sotmés a determinats esforços de
tracció. Té les següents característiques: Filferro galvantizat (225/275 gr. de zinc/m2,
segons DIN 1584) diàmetre 2,8 mm amb una resistència a tracció de 450-550 N/mm2 i
amb allargament de 12 a 20% segons Norma BBS 1052/80.
b) Ancoratge de coronació: barres d’acer AEH 500/550 MPa de diàmetre 20 mm amb el
cap en forma de ganxo.
c) Ancoratge inferior: barres d’acer GEWI AEH 500/550 N/mm2 autoenroscable de
diàmetre 20 mm.
d) Tub o barra de contrapès: Barra d’acer corrugat o tub per la rematada inferior de la
malla.
e) Spits: Cargols d’expansió que permeten la rematada perimetral lateral de la malla, i
evitar la formació de borses.
f)

Cables d’acer: cable trenat d’acer galvanitzat 6x19 de diàmetre 16 mm per a coronació
i peurespectivament (segon DIN-3057).

g) Granotes: Plaques especials de subjecció, d’acer galvanitzat en calent per a la
subjecció dels cables de rematada als punts d’ancoratge.
h) Ancoratges de cables: Ancoratge flexibles constituïts per cable helicoídal dobel, protegit
en la zona de cap exposat a l’exterior per doble tub d’acer galvanitzat. Seran tipus GA7001 o equivalent., de diàmetre i longitud segons al Document Plànols. Allotjats en una
perforació realitzada en la zona d’ancoratge i farcides amb morter d’ancoratge. Tenen
com a missió realitzar el lligat dels extrems dels cables de suport de la malla de
coronació.
i)

Subjectacables: Són necessaris per a la fixació i/o muntage dels cables de suport de la
malla de triple torsió. Per a cada cable de 16 mm NG-16, amb quatre unitats de fixació i
par de aprietei 49N-m. S’utilitzan del tipus indicat segon DIN-1142

- Execució
La malla s’estendrà convenienment, desenrotllant els rotllos de subministrament de forma tal que
no es produeixin estrips, plecs i/o qualsevol altres deterioracions de la mateixa i especialment
d’aques que comportin a fer saltar el recobriment galvanitzat.
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Previ a l’estesa de la malla es construiran els elements d’ancoratges en la coronació, de la forma
indicada en els plànols o segons la Direcció d’Obra. En general, la coronació es suportarà amb un
cable d’acer d’ànima metàl·lica de 16 mm de diàmetre, en trams no majors de 40-50 m. Els
ancoratges superiors seran barres d’acer de 200 de diàmetre i espaits entre si 2,0 metres amb una
longitud mínima de 0,80 m. El cable de coronació es passarà per darrere de les barres. La malla
es voltejarà sobre el cable i es cosirà de forma contínua amb un filferro o cable d’acer de 3 mm de
diàmetre.
La unió vertical entre els draps contigus es realtizarà també mitjançant cable de 3 mm.
La vora inferior es rematarà amb barra d’acer corrugat o tub de contrapès. Tambè es podrà fer,
prèvia aprobació per la Direcció d’Obra, la rematada amb cable d’acer de 16 mm de diàmetre en
forma similar al cable superior, s’ancorarà amb barres de 20 mm de 0,80 m de llarg, aquestes
barres seran GEWI autoenroscables, que subjectaran el cable mitjançant granotes.
3.7.- Auscultació, control i Seguiment
3.7.1.- Control topogràfic

Abans de l’inici dels treballs, el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra, per a la seva
aprovació, el pla de control topogràfic que portarà a terme durant l’obra.
La Direcció d’Obra realitzarà tots els contrastos de topografia que consideri necessaris, per a la
qual cosa, el Contractista haurà de facilitar les feines de contrast, convenint els intervals de
temps raonables d’aturada d’activitats, per a que la realització dels contrastos interfereixi el
mínim possible amb els treballs d’excavació i sosteniment. La realització dels controls i dels
contrastos no donarà dret a cap increment de cost addicional, ja que es troben englobats en el
cicle productiu.
Entre d’altres, el Contractista portarà a terme les següents tasques:
-

Implantació de les bases exteriors i realització de la poligonal del túnel.
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Implantació, manteniment i control de bases topogràfiques a l’interior del túnel per a les
diferents fases constructives. Aquestes bases estaran perfectament protegides i
senyalitzades, evitant la seva destrucció.

-

Replanteig de la secció d’excavació en els successius passis i del pla de tir en el seu
cas.

-

Comprovació de l’eix del túnel. Com a norma es comprovarà cada 5 metres

-

Comprovació de la secció excavada amb perfils transversals, per a poder determinar els
excessos i dèficits d’excavació i poder prendre en el seu cas les mesures correctores
pels següents passis (reducció de la longitud d’avanç, revisió del pla de tir, etc) i en el
seu cas les actuacions correctores pels passis ja executats. Com a norma es realitzarà
un perfil cada 5 metres i en els punts incorrectes perfils cada metre.

-

Control geomètric de la secció de les encavallades a col·locar.

-

Control de la rasant d’excavació i de les rasants de les diferents capes de llosa i ferms.
Es controlarà com a mínim cada 10 metres i en punts singulars cada 2 metres.

-

Control de gàlib en el túnel acabat

-

Replanteig de les voreres, canalitzacions, murets, aplacats, safates, nínxols i tots els
elements no estructurals

Igualment, es seguiran les següents normes generals:
•

Determinació del PQ del front de cada passe d’avanç o destrossa.

•

Col·locació de punts de referència amb el PQ cada 10 metres

•

No es podrà realitzar cap operació de túnel que no hagi estat correctament
replantejada

•

Col·laborar en tot el necessari amb l’equip de topografia de la Direcció d’obra,
especialment pel que fa a facilitar tota la informació obtinguda puntualment.

3.7.2.- Seguiment geotècnic

Per a tots els fronts d’avanç o amb la freqüència que es consideri significativa en funció del
terreny a excavar, la Direcció d’Obra realitzarà l’aixecament geotècnic del front per a poder
establir la qualitat geomecànica dels materials travessats, i per tant determinar les longituds de
passis adients i el sosteniment tipus que correspon segons estableix el present Projecte, així
com poder realitzar les adaptacions necessàries, en el cas que fossin necessàries.
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Aquesta, es considera una de les tasques essencials del túnel, per la qual cosa el Contractista
posarà tots els mitjans necessaris per a que es realitzi en les millors condicions possibles, tant
en determinar l’interval d’aturada de màquines de manera que es pugui realitzar l’aixecament
amb seguretat i fiabilitat, com en mantenir els mitjans auxiliars (ventilació i il·luminació) en
condicions òptimes.
Cas de no posar tots els mitjans possibles, la Direcció de les obres podrà establir les
penalitzacions que consideri oportunes, incloent-hi la interrupció dels treballs per a poder
realitzar l’aixecament.
En determinades circumstàncies, es podran demanar investigacions addicionals (sondeigs al
front, determinació de determinats paràmetres, per tal de poder preveure problemàtiques
específiques inicialment no previstes en aquest projecte.
3.7.3.- Auscultació

3.7.3.a.- Convergències
- Definició
Els perns de convergència seran de tipus roscat, de major precisió que els d’anelles, tot i que
en el seu cas la Direcció d’Obra podrà autoritzar la col·locació de perns d’anella.
- Execució
Abans d’instal·lar el pern, es crearà en el sosteniment un petit nínxol per a la protecció del pern
de manera que no sobresurti del sosteniment i no pugui ser colpejat i malmés. S’haurà de tenir
cura que les vores del nínxol siguin aixamfranades, de manera que la cinta extensomètrica no
toqui aquestes vores i es produeixin errors de lectura. Aquest nínxols podrà ser repicat a
posteriori o creat durant el gunitat mitjançant motllos al efecte. L’ideal són caixes de derivació
embegudes a la gunita i amb tapa per a protegir el pern durant gunitats posteriors.
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Els perns estaran perfectament senyalitzats i figurarà la seva denominació escrita amb pintura
ben visible.
En cas que s’hagi de gunitar una altra capa de gunita, es protegiran i senyalitzaran de manera
que no es perdin en el procés de gunitat.
Els perns s’instal·laran just després del segellat, de manera que s’obtingui la major informació
possible.
Els perns destruïts es reposaran a compte del Contractista i a més, en el cas de reiteracions o
destrucció de perns amb convergències significatives, la Direcció d’Obra podrà establir altres
penalitzacions.
El Contractista haurà donar totes les facilitats per a realitzar les mesures de convergència, tot i
que es buscarà el moment del cicle amb menor interferència amb la producció. S’estén que les
aturades degudes al control d’auscultació, control geomètric i seguiment geotècnic, estan
englobades en el cicle productiu i per tant no donaran lloc a cap abonament addicional per
aquest concepte.
Sempre que sigui possible, s’aturarà la ventilació en l’instant que es mesurin les convergències.
3.7.3.b.- Extensòmetres de barnilles
- Definició
Un extensòmetre de barnilles és un dispositiu que mesura les deformacions del terreny
longitudinalment a una perforació.

L'extensòmetre de barnilles està compost per una o més barnilles col·locades dins de la
perforació i ancorades a diferents profunditats.
A l'extrem exterior (visible) de cadascuna de les barnilles un sensor mesura la distància entre
l'extrem de la barnilla i la platina de referència.
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La platina de referència és comuna al conjunt de barnilles d'una perforació.
Els sensors seran transductors de corda vibrant.
Precisió: 0,01 mm
Els sensors han de poder realitzar lectures automàticament, amb la periodicitat que s'estableixi.
Les lectures d'un conjunt de sensors es rebran centralitzades i s'enregistraran en un únic
dispositiu d'adquisició i emmagatzemament de dades fàcilment accessible i protegit.
La comunicació entre cadascun dels sensors i el dispositiu d'adquisició de dades del grup es
realitzarà mitjançant cable de senyal. El cable de senyal serà apantallat, muntat superficialment
(en el seu recorregut exterior) i protegit adequadament.
El dispositiu d'adquisició i emmagatzemament de dades del grup es trobarà a la caixa de
centralització. Ha ser possible accedir a la caixa de centralització per descarregar les dades
emmagatzemades a dispositiu portàtil.
- Execució
La Direcció de l'Obra supervisarà la instal·lació de l'extensòmetre.
La localització de la perforació serà la indicada als plànols.
El nombre de barnilles en la perforació i la longitud de cadascuna s'assenyala als plànols.
El diàmetre de la perforació ha de ser suficient per allotjar totes les barnilles previstes.
Cada barnilla anirà protegida dins d'una mànega de plàstic que permeti el seu desplaçament
longitudinal.
A l'extrem ocult de cada barnilla hi haurà un dispositiu que permeti formar un bulb d'ancoratge
mitjançant injecció de beurada de ciment, a través de tub maneguet.
A la boca de la perforació, en superfície, s'instal·larà la platina de mesura. Les barnilles
passaran a través de la platina.

Els sensors s'acoblaran a les barnilles i a la platina.
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3.7.3.c.- Cèl·lules de pressió
- Definició
Subministrament, instal·lació i manteniment de cèl·lula de pressió total, i els medis auxiliars per
al seu correcte funcionament.
- Condicions dels equips
Les cèl·lules de pressió total són aparells que mesuren les càrregues a les que està sotmès un
element estructural.
Les cèl·lules de pressió total tindran una superfície activa rectangular.
El sensor serà un transductor de corda vibrant.
La cèl·lula disposarà d'un sistema de compensació de la seva pressió interna.
Rang de mesura:

de 0 a 10 MPa

Precisió:

1 % del rang

Dimensions:

150 mm x 250 mm

Dimensions superfície activa:

145 mm x 245 mm

Longitud del tub de compensació:

600 mm

- Execució

La localització i la orientació de les cèl·lules seran les indicades als plànols del projecte.
El replantejament i la col·locació de les cèl·lules, del cablejat i de la caixa de connexió seran
supervisats i aprovats per la Direcció de l'Obra.
La caixa de centralització serà exterior a l'element instrumentat.
Passos a seguir durant la instal·lació de la cèl·lula:
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Lectura del sensor de la cèl·lula per a comprovar-ne el correcte funcionament
Ajust de la cèl·lula contra el terreny, posant el sensor en pressió i enregistrant-ne el valor.
Després pot començar la col·locació del sosteniment.
Lectura del sensor, un cop el formigó projectat s'ha adormit. Aquesta mesura és l'anomenada
"lectura inicial" o "lectura zero".
3.7.3.d.- Extensímetre
- Definició
Subministrament, instal·lació i manteniment d'extensímetre, i els medis auxiliars per al seu
correcte funcionament
- Condicions dels equips
Els extensímetres son aparells que mesuren deformacions al formigó o a les armadures.
El sensor és un transductor de corda vibrant.
Rang de mesura: de 0 a 3000·10-6 (0 a 3000 microdeformacions)
Precisió:

1 % del rang

Sensibilitat a la temperatura:

menys de 1·10-6 per ºC (entre -10 i +75 ºC)

Màxima pressió d'aigua:

1 MPa

- Condicions d'execució
La Direcció de l'Obra supervisarà la instal·lació de l'aparell.
Els perfils instrumentats seran els indicades als plànols del projecte.
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La fixació dels extensímetres en els perfils es farà amb soldadura, prèvia preparació de la
superfície de manera que es trobi lliure de greix, pintura, òxid, irregularitats. Les platines de la
corda hauran de quedar soldades de forma solidària a la superfície del perfil. Posteriorment es
col·loca la carcassa en què s’allotja l’excitador i tot seguit es fixa aquesta a la superfície del
perfil, mitjançant les brides metàl·liques de subjecció
El replantejament i la col·locació dels extensímetres, del cablejat i de la caixa de connexió
seran supervisats i aprovats per la Direcció de l'Obra.
La caixa de centralització serà exterior a l'element instrumentat.
S’instal·larà tub de PVC corrugat per protegir el cable, i separadors per protegir l’extensímetre
durant la fase d’execució de l’element, garantint el total recobriment de l'aparell amb formigó.
La instal·lació es realitzarà seguint els passos següents:
Es lligarà l’extensímetre a l’armadura col·locant, si és necessari, barres auxiliars de muntatge.
El cable, es muntarà perfectament protegit amb tub de PVC corrugat. Aquest tub es lligarà a
diferents punts de l’armadura fins a la caixa de connexió.
Un cop conclosa la instal·lació i formigonat l’element en qüestió, es col·locarà la caixa de
centralització.

3.8.- Mesures correctores mediambientals
3.8.1.- Generalitats
El contractista està obligat a complir les mesures per assegurar la menor afecció al medi
ambient. Haurà d’assegurar que es compleixen totes les mesures correctores indicades en
l’annex de valoració de mesures correctores d’impacte ambiental. Aquelles mesures no
pressupostades específicament s’entendran repercutides en el global de l’obra com a despeses
indirectes.
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3.8.2.- Equip de depuració
Les aigües sortints del túnel hauran de ser depurades abans de ser abocades a clavegueram.
Hauran de complir els límits establerts per la normativa i els permisos de connexió a xarxa. No
es podrà abocar a llera.
Prèviament a la instal·lació de l’equip de depuració caldrà que el contractista ratifiqui la càrrega
contaminant i l’efluent amb cabal mig i puntes.
L’equip de depuració haurà d’estar totalment instal·lat a obra quan comenci l’excavació del
túnel i ha de ser totalment funcional en el moment en que surtin els primers efluents.
El pagament es realitzarà si previ vist i plau de la Direcció d’Obra i d’acord amb les analítiques
conforme es compleixen els límits d’abocament i si les instal·lacions, el seu manteniment i
procediment compleixen l’estipulat en el present plec.
Les aigües sortints del túnel seran emmagatzemades en una primera bassa de decantació
realitzada a la sortida est (costat Sorpe) del túnel. Aquesta bassa realitzada amb formigó tindrà
les mides suficients per a absorbir les aigües sortints de tot un dia i constarà de dues càmeres
separades. A la primera arribarà l’aigua amb una càrrega molt alta de sòlids que començaran a
precipitar en la pròpia bassa. La làmina d’aigua sobrenadant passarà a la segona càmera on
serà bombejada fins la unitat depuradora físico química. Amb la separació es pretén aconseguir
acumular separadament els primers sòlids. Aquest sòlids seran bombejats fins a la línia de
fangs. La unitat depuradora estarà equipada amb tots els equips necessaris per a poder
addicionar els coagulants i floculants necessaris depenent de les condicions de l’aigua.
Complementàriament hi haurà un conjunt neutralitzador de pH mitjançant l’addició de CO2.
Aquesta addició podrà anar abans de la unitat depuradora o després depenent dels additius
que es proposi utilitzar. La quantitat d’additiu i de CO2 dependrà de l’aigua i caldrà fer assajos
de prova i error ja que no hi ha un regla fixa. Al final de la línia d’aigua es realitzarà una bassa
d’acumulació de 20 m2 excavada en el terreny que estarà impermeabilitzada mitjançant
geomemebrana de PE de gruix mínim 1,5 mm reforçada amb geotèxtil no teixit de 120 gr/m2. El
terreny haurà estat prèviament refinat a ma i lliure d’àrids de més de 2 cm de diàmetre.
Diàriament hi haurà una cuba que transportarà l’aigua fins a les rodalies d’Esterri d’Aneu on
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s’abocarà a la xarxa de clavegueram previ permís de connexió i complint amb els límits
permesos.
Es prohibirà qualsevol tipus d’abocament directa a llera en la zona del riu que està dins del a
Xarxa Natura 2000.
La línia de fangs comptarà com a mínim amb un tanc espessidor de fangs, dipòsit
d’acondicionament de fangs amb cal amb bomba i equip dossificador de cal i filtre premsa de
deshidratació de fangs. En aquesta línia anirà la precipitació dels sòlids de la bassa
d’homogeoneització i del tanc de la unitat físico química.
El procediment de tractament de les aigües sortints del túnel i la instal·lació de les diferents
unitats depuradores haurà de comptar amb el vist-i–plau de la Direcció d’Obra i Assistència
Ambiental.

3.8.3.- Protecció de l’aire
Durant la realització de les obres caldrà seguir les següents mesures:
-

Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i limitar la velocitat màxima de
circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior del recinte de l’obra pública a 20
km/h. El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram
comprès entre l'obra pública i la xarxa viària bàsica, a 40 km/h.

-

Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per
minimitzar la formació de possibles núvols de pols.

-

Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb
lones o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.

-

Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la
maquinària i els vehicles de transport.

-

El responsable de fer el seguiment de la implantació d'aquestes mesures és la direcció
facultativa de les obres. Si es tracta d'obres sotmeses a Declaració d'Impacte ambiental,
la comissió de seguiment definida a la Declaració d'impacte ambiental ha d'estar
informada sobre l'estat d'implantació d'aquestes mesures.
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Per tal de tenir un control de la maquinària es demanarà al contractista un pla ambiental on es
detalli la maquinària que treballarà a l’obra, juntament amb les seves dades d’Inspecció
Tècnica, (I.T.V.) així com un programa de regs a realitzar a les àrees de moviment de terres i
als accessos.
S’aplicaran regs periòdics a llarg de la traça i en els camins i accessos de pas de maquinària
per tal de garantir que no es generi pols que pugui afectar a la vegetació i a les persones
properes a l’obra. Abans d’iniciar les obres és necessari preveure, establir i adequar els punts
de subministrament de l’aigua de reg.
Les terres sobrants de l’obra es retiraran diàriament de les zones d’obres.
3.8.4.- Terra vegetal
Aquesta unitat d'obra inclou els següents treballs, sense que la relació sigui limitadora:
-

La correcta conservació i aplec de la terra vegetal de l’obra mentre la terra vegetal estigui
en els aplecs temporals. La formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris. El
pagament dels cànons d'ocupació necessaris.

-

La càrrega i transport des del lloc d’aplec fins al lloc d’utilització

-

El refinat manual dels talussos

-

L’estesa de terra vegetal procedent o no procedent de l’obra

-

La millora eventual que pugui necessitar el sòl

-

Neteja del ferms embrutats pels moviments de terra.

-

Neteja i manteniment de la xarxa de drenatge afectada pels moviments de terra.

La terra vegetal que s'estengui complirà les prescripcions assenyalades al punt del capítol de
materials d'aquest plec.
Aplec
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Els aplecs es realitzaran en superfícies planeres de manera que s’impedeixi la dissolució de
sals i nutrients per escorrentia i sempre allunyades dels cursos d’aigua.
Es realitzarà una rasa perimetral per tal de que, mitjançant la intercepció, s’eviti
l’arrossegament i la pèrdua de material de l’escorrentia.
Els aplecs se situaran en indrets ben drenats; mai en zones d’acumulació d’aigües superficials.
L'aplec es realitzarà en cavallons que no superin els 3 m d’alçada
Es faran lleugers enfonsaments en la capa superior de l’aplec, per evitar el rentat del sòl per la
pluja i la deformació dels seus laterals per erosió, facilitant al mateix temps els tractaments que
s’haguessin de donar.
S’evitarà el trànsit de vehicles o maquinària per sobre de l'aplec.
Per a modelar l'aplec no s'utilitzarà maquinària pesada que pugui compactar el sòl.
Per a la posterior conservació del cavall se sembrarà preferentment amb lleguminoses que
produiran vitrificació al sòl.
En cas que la permanència de les terres a l'aplec sigui molt llarga, a l’inici de cada cicle
vegetatiu (primavera) es realitzarà un adobat de cobertura amb la incorporació d’uns 400 kg/ha
d’un adob equilibrat en N- P2O5-K2O.
La terra vegetal aplegada es mantindrà exempta de pedres, runes, deixalles, escombraries i
altres objectes aliens.
Si els aplecs s’haguessin de fer fora de l’obra, seran a càrrec del Contractista les despeses
ocasionades per la disponibilitat del terreny.
Estesa
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La Direcció Ambiental podrà obligar a efectuar assaigs per tal de comprovar la qualitat de la
terra vegetal.
Es procedirà a l’estesa d’una capa de 30 cm de terra vegetal sobre tots aquells talussos de
desmunt i terraplè amb un pendent igual o inferior a 3H:2V i en totes aquelles altres superfícies
planeres a restaurar (abocadors, parcs de maquinària, oficines, etc.).
La terra vegetal s’estendrà i conformarà amb un gruix de 30 cm, amb maquinària adient sense
trepitjar-la o compactar-la pel pas de la pròpia maquinària o pels mitjans de transport utilitzats.
Les operacions d’estesa es retardaran en el cas de que la terra vegetal es trobi saturada
d’humitat.
El recobriment ha de ser total. No s’admetran recobriments de menys del 100%.
Es construirà una cuneta de guarda provisional i sense revestir en la coronació dels talussos
per evitar, en cas de pluges, la formació de xaragalls i pèrdua de sòl.
El contractista tornarà a col·locar, al seu càrrec, la terra vegetal que s’hagués desplaçat del seu
lloc per incompliment de les exigències del present Plec o per negligència, així com en el cas
d’erosions per pluges o altres raons.
Un cop finalitzada l’estesa de terra vegetal es procedirà a la neteja de totes les restes de terres
o altres materials, transportant-les a un abocador autoritzat o al lloc que la Direcció Ambiental
de l’Obra determini.

3.8.5.- Tractament de terra vegetal amb esmenes o adobs

Tractament de terra vegetal de l'obra mitjançant esmenes o adobs per assolir les
característiques mínimes exigides per a la seva estesa.
Els adobs compliran les prescripcions assenyalades al punt de materials d'aquest plec.
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Les esmenes compliran les prescripcions assenyalades al punt de materials d'aquest plec.
La barreja es realitzarà tantes vegades com sigui necessari per tal d’aconseguir les
especificacions del present Plec.
Si el sòl de l'obra no reuneix aquestes característiques s’hauran de realitzar treballs
complementaris per millorar la qualitat química i/o per millorar la composició física.
Es farà ús d’adobs i/o esmenes en la proporció necessària per assolir les especificacions abans
esmentades.
Les característiques i quantitats dels adobs i de les esmenes físiques hauran de ser
comunicades i aprovades per la Direcció Ambiental de l’Obra.

3.8.6.- Hidrosembres
Definició
Els treballs d’hidrosembra consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, mà d’obra,
materials i equip necessaris, així com en l’execució de totes les operacions relacionades amb la
mateixa.
Els components bàsics de la hidrosembra seran:
-

Aigua

-

Mulching protector de fibra curta (10 % palla triturada, 25 % cotó, 40 % torba, 25 %
cel·lulosa). Dosi: 160 g/m2, repartida entra la 1a i 2a passades.

-

Bioactivador microbià. Dosi variable en funció del producte a emprar.

-

Estabilitzant sintètic-fixador de base acrílica. Dosi aproximada de 25-35 g/m2

-

Adob orgànic d’assimilació immediata per a hidrosembra (15% àcids fúlvics, 15% extracte
húmic, 85 % de matèria orgànica sobre matèria seca). Opcional.

-

Adob inorgànic d’alliberació lenta per a hidrosembra, tipus 15-15-15 o similar. Dosi: de 20
a 50g/m2.

Els components bàsics de la hidrosembra millorada seran:
-

Contingut d’humitat: 12% +/- 3%
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-

Matèria orgànica 99,3%

-

Mat inorgàcnia 0,5 – 0,9%

-

Capacitat de retenció aigua 10 l/kg

Barreja de llavors herbàcies seleccionades: les exposades a continuació:
Gramínies
Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum pratense
Dactylis glomerata
Lleguminoses
Trifolium pratense
Lotus corniculatus

%
2
2
1
1
2
2

Aquestes espècies amb aquests percentatges permeten garantir les condicions exigides, així
com facilitar l’entrada de les espècies pròpies de la zona. El Contractista no podrà modificar la
barreja de llavors quant al que s’especifica en el present punt sense l’aprovació prèvia de la
Direcció de l’Obra.
Dosi d’hidrosembra: mínim de 3 l/m² de barreja d’hidrosembra amb 30 g/m² de barreja de
llavors.
Els períodes òptims per a dur-la a terme en aquesta zona són preferentment principis de tardor
o bé a finals d’hivern-principis de primavera.. Els períodes límits abarquen des del 15 de
setembre al 15 de desembre i des del 15 de febrer al 15 d’abril. A mesura que un talús o una
altra superfície estigui totalment preparada i plantada es podrà procedir a la seva hidrosembra.
Fora d’aquestes èpoques s’haurà d’obtenir l’aprovació prèvia de la Direcció Ambiental de
l’Obra.
Si per demora en les operacions de la hidrosembra hagués passat l’època més favorable per
aquest treball, o quan es donessin condicions de sequera, forts vents o pluges que fessin
perillar l’èxit dels resultats, la Direcció Ambiental pot suspendre els treballs, els quals només es
reprendrien quan s’estimessin, un altre cop, favorables les condicions.
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3.8.7.- Plantacions
Definició
Els treballs de plantació consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, ma d’obra,
materials i equip necessaris, així com en l’execució de totes les operacions relacionades amb
aquesta.
S’inclouen les següents operacions:
a) Replanteig
b) Obertura de sots
c) Plantació de planta jove de 2//4 sabes o d’estaques per a la reforestació de talussos i
espais planers o talusssos amb pendents inferiors a 3H:2V
Plantació de planta de gran.
d) Instal·lació de protectors d’escocells i protectors forestals, per a la planta més jove.
e) Instal.lació de tutors per a planta gran
Materials

Les plantes a emprar seran d’origen autòcton i compliran les condicions generals especificades
en el punt 2.8.3 del present Plec.

Les espècies seleccionades, mides i presentació són les següents:
•

Plantació en el talús pendent < 3H:2V

Arbres i arbust revegetació talus (desmunts 3H:2V)
Espècie

Edat

o

Presentació

plantació

mida
Betula

pendula

2 sabes

caprea

Estaques

AF ≥ 250

4x2

(bedoll)

Salix
(gatsaule)

Marc de

d’un any

4x2

mínim
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2 sabes

AF > 250

4X4

(bàlec)

•

Plantació en els espais planers i restauració zones replè terres

Arbres i arbust revegetació espais planers
Espècie

Edat

o

Presentació

Salix caprea

2 sabes

de

plantació

mida
Betula pendula

Marc

AF ≥ 250

4x2

Estaques
d’un any

4x2

mínim
Genista

2 sabes

AF > 250

12 – 14

Pa de terra

4X4

balancae
Betula pendula

agrupació

cm
Fraxinus

12 – 14

excelsior

cm

Arrel nua

Agrupació

Execució

Abans de dur a terme la plantació es procedirà al replanteig dels plànols del projecte. Les
plantes que corresponguin a la reforestació es replantejaran mitjançant una malla o filat amb
marques o nusos a la distància corresponent al marc de plantació.
L’obertura de sots consisteix en el buidat del terreny

mitjançant l’excavació de cavitats

aproximadament prismàtiques amb dimensions que, en tots els casos, permetin que les arrels
de les plantes puguin col·locar-se d’una manera espaiosa en el sot.
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El treball d’obertura de sots ha de realitzar-se el mateix dia de plantació perquè conservi la
humitat existent al sòl.
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar, i s’ajustaran al que
s’especifica a continuació:
•
•
•

Arbres i arbusts de 2 sabes: 0.25x0.25x0.25 m.
Estaques d’un any: 0.35x0.35x0.35
Arbres 12/14 cm p.: 0,7x0,7x0,7 cm

Les roques i altres obstacles del subsòl hauran d’enretirar-se quan sigui necessari. La Direcció
Ambiental de l’Obra podrà escollir el lloc de la seva ubicació.
L’obertura dels sots de les unitats de plantació amb forat de mida inferior o igual a 0,5 x 0,5 x
0,5 m s’efectuarà manualment mitjançant una aixada, pala o pioixa, o bé amb una màquina
perforadora suportada per una o dues persones.
La de les restants unitats de plantació amb forats de mida més gran es realitzarà mitjançant la
maquinària adient (retroexcavadora de mida mitjana amb pala petita), sempre i quan això no
comporti la compactació del sòl.
La plantació inclourà l’obertura dels sots així com l’aportació de terra vegetal del mateix forat de
plantació, esmena orgànica, adob mineral de fons i cobertera, activador d’arrels i primers regs
de plantació.
Els elements bàsics a afegir als forats de plantació són els següents:
-

Aigua de reg.

-

En arbres i arbusts de mida 20 a 40 cm:.Esmena orgànica d’origen vegetal, per a millorar
les propietats físiques, químiques i biològiques del substrat de plantació. El contingut
mínim de matèria orgànica serà del 60 % i l’extracte húmic total > 10 %. La dosi a emprar
serà d’aproximadament 3 dm3/m2.

-

Adob mineral de fons tipus (15+8+11+2MgO) GR o similar, d’alliberació 8-9 mesos, per a
plantacions. Dosi aproximada de 35-50 gr/ut per planta 2/4 sabes.
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Activador d’arrels: bioactivador procedent de fermentació enzimàtica. Dosi en funció del
tipus de producte emprat.

Els adobs hauran de ser barrejats amb la terra vegetal abans de ser col·locats dins del forat de
plantació i, en general, la resta de components s’afegiran seguint la bona pràctica jardinera.
Totes les unitats de plantació de 2 a 4 sabes i les estaques disposaran de protectors per
l’escocell i protectors forestals.
La plantació mai no s’efectuarà amb el sòl glaçat o en moments de gelades o de forts vents.
Durant el moment de la plantació, es prendran precaucions per evitar cops, trencaments o
altres danys físics a les arrels, troncs o branques de les plantes.
Se seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial cura de:
En omplir els sots que no quedin bosses d’aire entre les arrels i la terra per evitar podridures.
Centrar els arbres i arbusts i, alhora, fer que quedin rectes i orientats adequadament, tenint en
compte l’alçada de la cota final per tal que el coll de l’arbre o arbust pugui estar com més a prop
de la superfície millor.
Per a les plantes presentades en contenidor no recuperable, treure el contenidor amb compte
de no fer malbé les arrels.
Un cop extreta la planta del contenidor, repicar les arrels si és convenient, i tallar netament les
que tinguin formacions helicoïdals a la part inferior del contenidor.
Un cop finalitzada la plantació, es procedirà a la neteja de la zona i es transportaran a
l’abocador autoritzat més proper, o lloc d’ús, els materials que sobrin (contenidors no
recuperables, sacs d’adobs, etc.).
Els primers regs de plantació es faran des del mateix moment en què cada planta es planti i
amb la periodicitat que calgui fins la recepció provisional de les obres. Les dosis mínimes
aconsellables d’aigua a emprar per a la planta de reforestació durant aquest període seran:
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3-4 litres
7 litres
21 litres

Per evitar fortes evaporacions, els regs s’efectuaran a les primeres hores del matí i a les
darreres de la tarda. Els regs es faran de forma que no provoquin el descalçament de les
plantes ni comportin erosions i rentats del sòl.
L’època preferent per a la plantació serà la primavera (maig).
Un cop col·locada la planta i efectuats els 1r reg d’assentament es procedirà a la instal·lació
dels protectors d’escocells i forestals.
-

Els protectors per a escocells s’instal·laran en totes les unitats de planta de 2 a 4 sabes o
mida

< 125 cm, que es corresponen als sots de plantació inferiors o iguals a 0.5x0.5x0.5

m.
L’operació inclou tant el protector com la seva subjecció amb piquetes o grapes. Per a la
instal·lació de la tela o manta d’escocell, s’obrirà, en cas que no porti una obertura, el mínim
necessari un dels laterals procurant no descosir el teixit. Amb les piquetes es reforçarà la zona
de tall. El nombre mínim de piquetes per a la subjecció serà de 2.
-

Els protectors forestals s’instal·laran en totes les unitats de planta de 2 sabes o mida inferior
o igual a 60 cm, aproximadament.

L’operació inclou tant el protector com la seva correcta subjecció, mantenint la verticalitat,
mitjançant 2 canyes de bambú, prèvia instal·lació del protector d’escocell.
Els primers regs manteniment es faran amb la periodicitat que calgui fins la recepció provisional
de les obres. Les dosis mínimes aconsellables d’aigua a emprar per a la planta de reforestació
durant aquest període seran les indicades en l’apartat primers regs de plantació.
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El marc de plantació proposat per a arbres és 4x2 m, corresponent a una densitat de plantació
de 1250 peus/ha. El marc per arbust és de 4 x 4.
La forma de replantejar i distribuir el conjunt de la planta no és única però, tot i així, es proposa
una model que podrà ser modificat parcialment sempre i quan es consulti prèviament i sigui
acceptat per la Direcció Ambiental de l’Obra.
Els bedolls i freixes de 12 – 14 cm de perímetre es plantaran amb tutor segons especificacions
del punt 2.8.3 del present plec.
Normativa específica
-

Decret 130/1998 de 12 de març sobre mesures de prevenció d’incendis forestals en les
àrees d’influència de carreteres.

-

NTJ 08B:1993 Treballs de plantació.

3.8.8.- Filtres de sediments
Els filtres de sediments són un mètode per evitar la contaminació del riu Bonaigua com a
conseqüència de l’arrossegament de sòlids o per treball de moviment de terres prop de les
lleres o vessaments de líquids. Consisteixen en barreres de palla de cereals.
Els materials utilitzats són.
-

La bala de palla de 0,80 m x 0,80 m x 2,50 m

-

Barres corrugades de 10 mm i 1,80 m per l’ancoratge

-

Malla galvanitzada.

Els filtres de sediments es situaran on segons el moment de l’obra l’assitència tècnica
ambiental i la direcció d’obra estimin necessari.
Pel la correcta col·locació de les bales de palla, prèviament reforçades amb malla, es prepararà
un calaix d’uns 10 cm de profunditat al llarg de la zona a protegir, després s’encaixaran les
bales l’una al costat de l’altre, per tal de que quedin ben juntes.
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Cada bala es fixarà al terra amb quatre barres d’acer 10 mm de diàmetre fins una fondària d’1
m.
Mentre durin els treballs es faran controls de l’estat dels filtres i es canviaran en cas de ser
necessari.
3.8.9.- Seguiment arqueològic
Es realitzarà un seguiment arqueològic del moviment de terres. Aquest seguiment estarà
realitzat per un arqueòleg titulat amb el vist-i-plau del departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i seguint les seves prescripcions.
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT.

4.1.- Moviment de terres.
4.1.1.- Treballs preliminars.
4.1.1.a.- Demolició, escarificació i compactació de ferms existents (G219U300, G219U040,
G219U105).
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la
projecció horitzontal del terreny pels cas de demolició i escarificació. I serà en metres lineals (ml)
pel cas de tall amb serra.
Els preus inclouen càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament,
instal·lacions o aplecs, quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució
de les obres.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que
figuren al Quadre de Preus.

4.1.1.b.- Desmuntatge de senyal vertical (G21B3002)
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per unitat (u) de senyalr vertical desmuntada.
Els preus inclouen càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament,
instal·lacions o aplecs, quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució
de les obres.
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En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que
figuren al Quadre de Preus.
4.1.2.- Esbrossada (G22DU010)
La unitat s’bonarà per metre quadrat executat.
El preu inclou l’esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
4.1.3.- Excavacions.
4.1.3.a.- Excavació en desmunt de l'esplanació (G221U115).
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui,
els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en
compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en
unitats d'obra com part integrant d'aquestes.
Els preus inclouen càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament,
instal·lacions o aplecs, quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució
de les obres.
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En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda..
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri
necessàries per la seva execució, l’allisat dels talussos, la formació dels cavallons que poguessin
resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre
tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.
El preu és únic per qualsevulla que sigui els mitjans d’excavació, i inclou el pretall. El preu a aplicar
serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”,
independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra.
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus
4.1.3.b.- Excavació de rases i pous (G222U103).
L'excavació en rases i pous es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de rases
i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny.
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas
inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte
d'abonament.
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva
posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en
el cas que estigui constituïda..
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El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”,
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra.
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que
figuren al Quadre de Preus.
4.2.- Drenatge.
4.2.1.- Cunetes i baixants.
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra (GD57U010, GD57U615, GD57U635).
L'amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament
s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus.
Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol
material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra.
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura
al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent.
4.2.1.b.- Baixants prefabricades (GD5GU030).
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats
sobre el terreny.
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura
al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent.
4.2.2.- Tubs, pericons i buneres.
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4.2.2.a.- Pericons i pous (GD75V002, GD7ZE051, GD75V004, GD5JEG11, GDK20002,
GDK2EG14, GDK3U010, GDKZ0002, STARDFIR).
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou o pericó totalment construït. El preu inclou, la excavació, el
formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui,
encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales
de gat.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en
el Quadre de preus.
4.2.2.b.- Claveguerons de formigó (GD75U030, GD75U040, GD75U050, GD78U200).
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A
l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la
canella o bateria de canonades.
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus.

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la
base i el reblert de formigó per sobre de la generatriu en el cas de tub vibropremsat o fins al mig
del tub en el cas de tub de formigó armat.
4.2.2.c.- Tubs de PVC ( GD5AEG10),
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats,
mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal
efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la
formació de la solera amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior
amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a
excepció de l’excavació i el reblert de la rasa.
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4.2.2.d.- Tubs drens (GD5AU220, GDAU016, GD5AEG13, GD5AEG19, GD5AU230).
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny.
S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els
conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de
material filtrant i el geotèxtil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera
d’assentament, el formigonat de la solera.
4.2.2.e.- Desguàs de baixant (GD75V001)
Els desguassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de
preus. El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desguàs i la seva correcta connexió
amb la resta d’elements de drenatge.
4.3.- Estructures de formigó
4.3.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat.
4.3.1.a.- Armadures passives (G4B0U020)
S’abonarà per kilogram d’acer. Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds
que figuren als plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte,
del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap
concepte, fins i tot toleràncies de laminació.
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors,
falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols.
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.
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Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.
4.3.2.- Formigons.
4.3.2.a.- Formigó en massa o armat (G45U050, G45U060, G450U040, G450EG03, G45U070).
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte,
amb les següents particularitats i excepcions:
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al
preu d'aquestes unitats.
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents
als Quadres de preus.
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació, vibrat, i
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva
execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials.
4.3.3.- Elements auxiliars.
4.3.3.a.- Encofrats (GD0U010, GD0U015, G4D0UT10, G4D8U020).
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol
tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies.
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4.4.- Túnel
4.4.1.- Excavació (G22CEG01, G22CU020, G22CU024, G22CU032)
L’amidament s’obtindrà multiplicant la secció d’abonament indicada en els plànols per cada
tipus de sosteniment per la longitud excavada. En cap cas es considerarà una secció
d’abonament diferent a l’especificada en el plànols, ja que totes les sobreexcavacions per
damunt de la línia d’abonament així com el seu reompliment està repercutit en els preus
ordinaris i el contractista ho haurà considerat en la seva oferta.
En el cas especial dels despreniments localitzats superiors a 25 m3, definits com d’abocament
independent, s’abonarà per m3 de reompliment de formigó de revestiment realment executat.
En aquesta situació no s’abonarà en cap cas en concepte de m3 d’excavació, ja que aquest
concepte està inclòs en el preus unitaris de les activitats d’excavació.
En cap cas seran d’abonament les sobreexcavacions existents que tendeixen a la compensació
de grans convergències en el túnel, tal i com s’ha indicat anteriorment.
Tampoc seran d’abonament les despeses ocasionades per la instal·lació i funcionament de les
instal·lacions complementàries encaminades a aconseguir:
•

Una ventilació adequada

•

Tractament antipols de les àrees de treball

•

Tractament contra l’acidesa de les aigües

•

Una il·luminació adequada en el front i en el propi túnel

•

El proveïment de serveis com és ara aigua, electricitat i aire comprimit

•

L’esgotament continu, i per etapes, de les aigües en el front d’excavació (tant els
aspectes directes com indirectes derivats del mateix).

L’abonament de l’excavació inclou tots els materials, maquinària i mà d’obra necessaris per a
l’excavació del material, càrrega i transport a la boca del túnel.
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El desenrunament i transport del material del front d’excavació fins a aplecs intermedis, en la
boca del túnel o altres indrets fora del obra, així com la posterior carrega i transport fins a
l’abocador definitiu, esta inclòs dintre dels preus unitaris d’excavació i en cap cas seran
d’abonament separat.
L’esgotament i totes les activitats necessàries per a l’evacuació de l’aigua, així com totes les
instal·lacions, subministrament, muntatge i desmuntatge, transport, les despeses degudes a l’ús
de bombes, canonades, energia, manteniment, personal, etc., i les disminucions de rendiment i
retards que es derivin de les diferents operacions degudes a la presència o evacuació de
l’aigua es consideren incloses en els preus unitaris d’excavació i sosteniment, i així ho tindrà en
compte el contractista en la seva oferta.
El cost de las instal·lacions auxiliars esta inclòs dins del preu unitari de les excavacions.
Aquestes unitats es mesuraran seguint les descripcions del quadre de preus.
4.4.2.- Sosteniment i revestiment
4.4.2.a.- Formigó projectat (G3L5EG04, G3L5EG05, G3L5EG06, G3L5EG07, G3L5EG08,
G3Z1U010)
El formigó projectat es mesurarà per metres quadrats (m²) realment col·locats, amb un màxim
igual als amidaments teòrics que hi figuren al quadre d’amidaments d’abonament especificats
als plànols. En cap cas s’aplicaran les dimensions reals del perfil d’excavació realment
executat, sinó del teòric.
El preu de formigó projectat te inclòs en el Preu l’increment de material i treball deguts al
possible contorn irregular de l’excavació, que generi un increment puntual de gruix i al rebuig
del material, queden incloses dintre del preu el replè amb formigó projectat de tot tipus de
sobreexcavacions i forats deguts a la caiguda de blocs. En els preus del formigó projectat son
contermplats amb independència de la longitug de l’avanç, i els preus a aplicar seran sempre
els mateixos en qualsevol cas .
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També queden incloses dintre del preu el replè amb formigó projectat de tot tipus de
sobreexcavacions i forats deguts a la caiguda de blocs.
En aquells casos que la Direcció d’Obra ordeni per escrit la col·locació en punts concrets de
formigó projectat no previst en els Plànols, l’amidament s’efectuarà multiplicant la superfície
projectada d’acord amb dites instruccions.
En cap moment serà d’abonament el volum de formigó projectat que no quedi adherit i caigui o
reboti de capcers i volta (rebuig), per tant, no serà d’abonament el volum de formigó enviat des
de planta cap al túnel i galeries, sinó en realment aplicat al sosteniment.
Igualment s’inclou en el preu i per tant no serà d’abonament la retirada a l’abocador d’aquest
rebuig.
Com ja s’ha dit, els preus inclouen tots els controls de qualitat i assaigs reflectits en els apartats
anteriors.
La fibra metàl·lica s’abonarà conjuntament amb el formigó projectat segons la definició de la
unitat indicada en el Quadre de Preus.
Aquestes unitats de formigó projectat amb o sense fibres es mesuraran seguint les descripcions
del quadre de preus.
4.4.2.b.- Malla electrosoldada (G3LBU010)

La malla d’acer es mesurarà per metres quadrats (m2) col·locats, aplicant les dimensions
teòriques obtingudes dels plànols. En cap cas s’utilitzarà el contorn real de l’excavació per a
calcular l’amidament de la malla.
En cas de malla col·locada per ordre de la Direcció d’Obra, i que no aparegui en els Plànols, es
mesurarà per metres quadrats de superfície de túnel teòrica a cobrir segons les esmentades
instruccions de la Direcció d’Obra.
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L’abonament de la malla s’efectuarà aplicant als amidaments obtinguts els preus assenyalats
en el Quadre de Preus.
Aquestes unitats es mesuraran seguint les descripcions del quadre de preus
En el preu assenyalat està inclosa la part proporcional d’elements d’ancoratge i lligam,
solapaments entre panys de malla i pèrdues per retall, així com tots els elements auxiliars
necessaris per la seva correcta col·locació. També s’inclou en el preu l’excés d’amidament
deguda a les irregularitats de la superfície coberta per la malla
4.4.2.c.- Bulons d’ancoratge (G3L1U020, G3L1UT02)

Els bulons es mesuraran per metres lineals (ml.) de buló col·locats, obtinguts com a producte
del nombre de bulons realment col·locats per la longitud dels mateixos que apareix en Plànols,
en la disposició i característiques definides en els mateixos o especificades per la Direcció
d’Obra, en aquest cas serveix igualment tant per la seva aplicació al túnel com a les galeries.
Quan la Direcció d’Obra ordeni la col·locació de bulons de longituds no previstes en els Plànols,
aquests es mesuraran com a producte del nombre de bulons realment col·locats per la longitud
especificada per la Direcció d’Obra.
Pel seu abonament, a l’amidament obtingut se l’aplicarà el preu corresponent segons el tipus
de buló emprat, inclòs en el Quadre de Preus. Aquestes unitats es mesuraran seguint les
descripcions del quadre de preus
Aquests preus inclouen tots els materials i el medis humans i mecànics necessaris per a la
seva completa instal·lació.
No seran d’abonament aquells bulons addicionals que s’hagin instal·lat a indicació de la
Direcció d’Obra per causa de defectes de col·locació, errors o resultats insatisfactoris dels
assaigs de tracció.
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4.4.2.d.- Encavallades metàl·liques (G23AU020)

Les encavallades es mesuraran per metre lineal (ml) de perfil col·locat, obtingut com a producte
del nombre de encavallades realment col·locades per la longitud teòrica del seu eix mesurada
sobre Plànols. En cap cas s’utilitzarà la longitud real del contorn d’excavació. En els preus
aplicables són tinguts en compte l’excés d’amidament degut a les irregularitats del contorn de
l’excavació.
Pel seu abonament s’aplicaran els preus que figuren en el Quadre de Preus per a cada tipus de
encavallada. En el preu queden inclosos les solapaments i tots els elements d’unió necessaris i
cimentació necessaris.
Aquestes unitats es mesuraran seguint les descripcions del quadre de preus
En el preu s’inclou la part proporcional de “tresillons” d’unió, grapes, solapaments i altres
elements de subjecció de la encavallada al terreny, els medis i materials necessaris per
executar la prolongació de la encavallada en cas de excavació del túnel en secció partida, o la
realització dels forats per encabir un possible bulonat per ancorar l’encavallada al terreny, així
com la maquinària, les operacions de col·locació i els recursos humans necessaris.
4.4.2.e.- Paraigües (G341U120, G341EG21, G341U115)

L’amidament d’elements de paraigües, es realitzarà per metres lineals (ml) realment col·locats,
d’acord amb els Plànols o les instruccions de la Direcció d’Obra, mesurat entre embocadures i
fons del trepant, o a través del varillatge utilitzat, si el trepant no fos accessible.
La unitat pressupostària inclou el trasllat d’equips, perforació en qualsevol tipus de terreny,
injeccions i totes aquelles mesures necessàries per a una correcta execució.
Aquestes unitats es mesuraran seguint les descripcions del quadre de preus.
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Aquest preu inclou l’execució i neteja del trepant, la barra d’armat, morter i tots els elements
auxiliars, maquinària i treball utilitzats en la seva correcta execució i els recursos humans
necessaris per a la seva correcta posada en obra.
La biga de lligam en paraigües per l’arriostrament de micropilons pasats o lleugers, en
l’embocadura de túnel, segons definició dels plànols, inclòs encofrats, cindri, estintolaments,
additius, formigó, armadures, refús, càrrega, transport a l’abocador intermig i/o posteriorment al
definitiu s’abonarà segons quadre de preus i per metres executat.
4.4.2.f.- Xapa Bernold (G23AU100)

Es mesurarà per metres quadrats (m²) realment col·locats, amb un màxim igual als amidaments
teòrics que hi figuren al quadre d’amidaments d’abonament especificats als plànols. Abonant-se
segon quadre de preus incloent les encavallades i tots els elements necessaris per la seva
correcta posta en obra.

4.4.2.g.- Panells d’acer vitrificat (GT11005)
Es mesura per metres quadrats (m²) realment col·locats i Inclou, retalls, l’estructura i perfileria
de fixació i tots els mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta instal·lació.
4.5.- Protecció de talussos
4.5.1.- Malla d’acer de triple torsió (G3L2U020)
Es mesuraran metres quadrats de superfície amidada realment executada. Aquest criteri inclou
les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments, així como
l’ancoratge al terreny, i l'excavació de la rasa al cap del talús.
4.6.- Auscultació
4.6.1.- Auscultació (G22CU10U, GLIENT42, GLIENT43, GLIENT44, GLIENT38, GLIENT 39)
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L’amidament i abonament es farà segons el quadre de preus. En les descripcions de les
diferents partides es descriuen quines són les unitats de referència de cada preu.
4.7.- Mesures de protecció de medi ambient
4.7.1.- Terra vegetal (GR3PU030, GR3PU010, GR3PU050)
L’amidament i abonament es farà per metres cúbics (m3) realment col.locats a l’obra.
4.7.2.- Hidrosembres (GR720001)

L’amidament i abonament es farà per metres quadrats (m2) realment hidrosembrats i mesurats
sobre perfil del terreny, als preus fixats en els Quadres de Preus, que inclouen les llavors
seleccionades, els adobs i altres materials especificats en plec, el regs, així com totes les
operacions necessàries per al seu correcte desenvolupament i manteniment fins la recepció
provisional de l’obra.
A priori no es preveu cap ressembra. Serà responsabilitat del Contractista, i correrà al seu càrrec,
controlar l’estat de germinació i desenvolupament de la capa herbàcia i fer el manteniment que
sigui necessari fins la recepció provisional de l’obra.

4.7.3.- Hidrosembra millorada (GR72EG23)

L’amidament i abonament es farà per metres quadrats (m2) realment hidrosembrats i mesurats
sobre perfil del terreny, als preus fixats en els Quadres de Preus, que inclouen les llavors
seleccionades, els adobs i altres materials especificats en plec, el regs, així com totes les
operacions necessàries per al seu correcte desenvolupament i manteniment fins la recepció
provisional de l’obra.
A priori no es preveu cap ressembra. Serà responsabilitat del Contractista, i correrà al seu càrrec,
controlar l’estat de germinació i desenvolupament de la capa herbàcia i fer el manteniment que
sigui necessari fins la recepció provisional de l’obra.
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4.7.4.- Plantacions (GR471105, GR472105, GR473101, GR4A3001, GR4D1EG42)
L’amidament i l’abonament es farà per unitat de planta de cada espècie realment plantada en
obra, aplicant el preu que figura en els Quadres de Preus. Aquest preu inclou, a més del
subministrament de la planta, el transport, la formació del forat de plantació, el tutor quan així
s’indiqui, l’adobat i altres materials especificats en plec, els regs, així com quants materials i
operacions siguin necessàries per a poder considerar acceptable la plantació i el seu manteniment
fins la recepció provisional de l’obra.
4.7.5.- Unitat depuradora (GRNEG40)
L’amidament i abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà per ús temporal (mesurat en
mesos).
El preu mensual inclou:
-

Tots els material necessaris per a complir amb els límits d’abocament a clavegueram de la
xarxa d’Esterri d’Aneu, el transport diari de l’aigua depurada, la bassa d’homogeneització,
la unitat depuradora físico química, la unitat de tamponament de pH, la unitat
d’emmagatzament, els coagulants, floculants, cal i altres additius, l’espessidor de fangs,
l’acondicionament dels fangs, el filtre premsa, els components elèctrics necessaris, la
instal.lació elèctrica, l’obra civil.

-

El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que sigui
necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions
anteriors en qualsevol de les seves fases.

-

Qualsevol mà d'obra, maquinària, material, element auxiliar o instal·lació auxiliar que la
Direcció d'Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat
d'obra, i els treballs vinculats al seu establiment, instal·lació o trasllat al punt d'utilització
(inclòs qualsevol mitjà de transport o elevació).

-

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat
anterior, amb les corresponents mesures correctores.

-

La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per l'activitat.
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No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article els treballs que hagin estat
considerats en la definició d'una altra unitat d'obra, més específica.
4.8.- Partida alçada a justificar per al seguiment arqueològic del moviment de terres
(XPA1EG41)
L'amidament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà com a partida alçada (PA) a justificar.
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu unitari del Quadre de Preus que correspon a la
descripció "Partida alçada a justificar per al seguiment arqueològic del moviment de terres.
El preu inclou:
•

Tots els treballs i materials necessaris per al seguiment arqueològic del rebaix de terres.

•

Plànols dels resultat del seguiment del moviment de terres, documentació fotogràfica,
sistema de tractament d’objectes i restes arqueològiques, recollida de mostres, neteja i
siglatge d’objectes, emmagatzematge de material arqueològic, redacció d’informes i
memòries científiques i possible projectes d’intervenció arqueològica.

•

El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que sigui
necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions
anteriors en qualsevol de les seves fases.

Notes:
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article els treballs que hagin estat
considerats en la definició d'una altra unitat d'obra, més específica.
4.9.- Obres vàries.
4.9.1.- Impermeabilitzacións (G711U010, G773U010, G774U004, G774UZ01, G781U010)
Les impermeabilitzacions de les diferents unitats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment
executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus
incloent pèrdues per retalls i encavalcament, elements de fixació als paraments.
4.9.2.- Juntes
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4.9.2.a.- Junta de dilatació (G7J1U120, G7J1U110, G7J1U005).
Les juntes es mesuran i abonaran segons el Quadre de Preus, realment col·locada incloent tots
els elements auxiliars necessaris.
4.9.2.b.- Segellat de de juntes (G7J5U030)
Es mesurarà per metres lineal instal·lada segons el Quadre de Preus, incloent tots els elements
necessaris per la seva correcta posta en obra.
4.9.3.- Suports de material elastomètric (G4ZBU024).
Els suports de material elastomètric s’abonaran per decimetre cúbic (dm3) de volum de neopré,
quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els
ancoratges segons la tipologia del suport
4.9.4.- Camins d’accessos als talls (G22TU102)
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la
Direcció d’Obra, amb les corresponents mesures correctores, serà d’amidament i abonament
segons el Quadre de Preus.
4.9.5.- Neteja i mandrinat de canonades de serveis (STCUMDN2)

S’abonarà per metre lineal (m) realment netejat i mandrinat.
El preu inclou tots els material, eines i elements auxiliars per netejar i mandrinar d’acors amb el
criteri de la companyia propietaria del servei i amb el vist i plau de la Direcció Facultativa.

192

Document 3. Plec de Prescripcions Tècniques

ETSCCPB - UB

PROJECTE CONSTRUCTIU TÚNEL DE SORPE (Alt Àneu)

4.10.- Partides alçades a justificar (XPA000SS, XPA900AC, XPA100OC, PPAU0U001)
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions s’abonaran amb els preus
de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’estabilirà el
corresponent preu contradictori.
Els abonament fets pel contractista com a pagament a compte de l’Administració (pagament per
mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma:
La partida es justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de l’Autoritat
Competent, i el corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra.
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o
organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquest conceptes
en l’obra adjudicada.
Els excessos de pagament per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant
en un 5% en conceptes de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional.
Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material.
4.11.- Altres
Qualsevol altre preu recollit en el present projecte i no mencionat específicament en el present
plec es mesurarà i abonarà segons els quadres de preus.

193

Document 3. Plec de Prescripcions Tècniques

ETSCC
CPB - UB

PROJEC
CTE CONSTRU
UCTIU TÚNEL D
DE SORPE (Altt Àneu)

PROJEC
CTE CON
NSTRUC
CTIU TÚN
NEL DE SORPE (ALT ÀN
NEU)
DOCUMENT NÚM. 4. PR
RESSUPO
OST

Documentt 4:. Pressupostt

ETSCC
CPB - UB

PROJEC
CTE CONSTRU
UCTIU TÚNEL D
DE SORPE (Altt Àneu)

P
PRESSUP
POST

Documentt 4:. Pressupostt

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
Tram: Túnel de Sorpe (Alt Aneu)

PRESSUPOST

Pàg.:

OBRA

01

Pressupost 708-PRO-EG-3964

CAPÍTOL

01

Túnel

SUBCAPÍTOL

01

Moviment de terres

1

1 G22CU024

m3

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans
mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per
pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi
l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús
amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

102,96

6.419,600

660.962,02

2 G22CU020

m3

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans
mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per
pega superior a dos (2) metres i fins a tres (3) metres definida per la
Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes
resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que
calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

53,44

16.588,600

886.494,78

3 G22CU032

m3

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora,
mitjans mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense
sosteniment o per pega superior a un (1) metre i fins a dos (2) metres
definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels
productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos
que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

33,06

3.718,000

122.917,08

4 G22CEG01

m3

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora,
mitjans mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense
sosteniment o per pega superior a dos (4 metres i fins a tres (5)
metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport
dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs
intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

19,73

10.664,100

210.402,69

5 G221U115

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

5,29

6.420,000

33.961,80

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.01

1.914.738,37

OBRA

01

Pressupost 708-PRO-EG-3964

CAPÍTOL

01

Túnel

SUBCAPÍTOL

02

Sosteniment

1 G3L5EG04

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs
sobregruix i rebot (P - 16)

25,24

9.562,818

241.365,53

2 G3L5EG06

m2

Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs
sobregruix i rebot (P - 18)

120,09

2.452,000

294.460,68

3 G3L5EG05

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de30 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs
sobregruix i rebot (P - 17)

48,63

6.983,242

339.595,06

4 G3L5EG07

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de
sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot (P - 19)

37,53

9.303,808

349.171,91

5 G3L5EG60

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de
segellat de front, inclòs sobregruix i rebot (P - 21)

25,80

286,620

7.394,80

euros
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Pàg.:

2

6 G3LBU010

m2

Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, completament col·locada al perímetre del túnel, per a
sosteniment, mesurat sobre el perfil teòric excavació definit als plànols
per a cada tipus de secció (P - 22)

13,77

9.365,525

128.963,28

7 G23AU020

m

Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament
col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part
proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements
metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric (P - 8)

79,48

2.673,000

212.450,04

8 G3L1UT02

m

Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per
fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i
part proporcional de volandera i femella, en sosteniment de túnel (P 14)

21,41

27.412,560

586.902,91

9 G341U115

m

Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre
interior 100 mm i 10 mm de gruix, completament col·locat, perforació
prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat des de l'interior del
túnel) (P - 11)

202,35

810,000

163.903,50

10 XPA8NC01

u

Partida alçada a justificar per imprevistos al sosteniment del túnel (P 0)

297.000,00

1,000

297.000,00

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.02

2.621.207,71

OBRA

01
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CAPÍTOL

01

Túnel

SUBCAPÍTOL

03

Embrocaments

1 G3L2U020

m2

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i
2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs part proporcional
de corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús
amb cables i picots d'ancoratge (P - 15)

11,77

2.130,000

25.070,10

2 G3L1U020

m

Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per
fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina i part
proporcional de volandera i femella, en talussos, inclòs materials i
equips auxiliars necessàries (P - 13)

49,47

3.352,000

165.823,44

3 G3L5EG08

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en reforç de talús,
inclòs sobregruix i rebot (P - 20)

28,30

176,000

4.980,80

4 GD5AEG13

m

Drenatge amb tub de PVC llis, de diàmetre 100 mm, ranurat parcial en
un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, embolcallat amg geotèxtil, inclòs
col·locació (P - 39)

5,07

904,000

4.583,28

5 G341U120

m

Paraigües de jet-grouting de protecció de túnel, incloent tub d'acer de
diàmetre interior 100 mm i 10 mm de gruix, completament col·locat,
perforació prèvia i injecció de beurada embolicada en jet d'aire
(perforat des de la boca del túnel) (P - 12)

310,56

1.080,000

335.404,80

6 G341EG21

m

Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 35x30 cm,
incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i
armadures, totalment acabada (P - 10)

134,81

29,000

3.909,49

7 G3L5EG04

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs
sobregruix i rebot (P - 16)

25,24

427,433

10.788,41

8 G3L5EG06

m2

Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs
sobregruix i rebot (P - 18)

120,09

423,460

50.853,31

9 G3L5EG07

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de
sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot (P - 19)

37,53

416,552

15.633,20

10 G23AU100

m2

Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o equivalent,
col·locada inclòs part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió i
fixació, encavallades amb perfils corbs HEB-200 articulats, cindri i

92,75

427,433

39.644,41

euros
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Pàg.:

3

tapes frontals (P - 9)
11 G23AU020

m

Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament
col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part
proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements
metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric (P - 8)

79,48

841,500

66.882,42

12 G222U103

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

8,71

108,000

940,68

13 G3Z1U010

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 23)

9,76

69,200

675,39

14 G450U050

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 25)

102,30

55,360

5.663,33

15 G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27)

34,04

61,760

2.102,31

16 G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 26)

1,09

5.259,200

5.732,53

17 G781U010

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 31)

2,70

462,776

1.249,50

18 G711U020

m2

Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4
kg/m2, per a impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 29)

12,15

462,776

5.622,73

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.03

745.560,13
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01
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CAPÍTOL

01

Túnel

SUBCAPÍTOL

04

Impermeabilització i drenatge

1 G773U010

m2

Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del
túnel, totalment col·locada (P - 30)

23,51

10.114,000

237.780,14

2 GD5AU016

m

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 40)

8,94

778,000

6.955,32

3 GD5AEG10

m

Tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm i sn 4 kn/m2, inclòs
col·locació, per conexió de drenatge amb arqueta sifónica (P - 38)

8,39

115,000

964,85

4 G222U103

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

8,71

171,850

1.496,81

5 G7B1U040

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 32)

3,11

9.430,000

29.327,30

6 G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 33)

22,04

953,040

21.005,00

7 GD5JEG11

u

Pou de recollida d'aigues de 70x75 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de
càrrega de ruptura, segons plànols (P - 42)

688,43

10,000

6.884,30

8 GD75U030

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 43)

69,46

20,000

1.389,20

9 GDK2EG14

u

Pericó ceg per a drenatge longitudinal túnel de 40x40 cm i fis a 100 cm
de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix
de formigó HM20 (P - 49)

163,94

2,000

327,88

euros
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10 GD5AU230

TOTAL

m

SUBCAPÍTOL

Pàg.:
Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm,
ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 41)

47,02

410,000

01.01.04

4

19.278,20

325.409,00

OBRA

01
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CAPÍTOL

01

Túnel

SUBCAPÍTOL

05

Ferms i paviments

1 G9GA0004

m3

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 35)

105,31

880,152

92.688,81

2 G9650006

m

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 34)

25,19

806,000

20.303,14

3 G4D0UT10

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist de túnel (P - 28)

4 G450EG03

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i voreres a l'interior del túnel, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 24)

5 G9J2U010

m2

Reg de cura amb producte filmogen per a formigó (P - 36)

TOTAL

SUBCAPÍTOL

33,63

322,400

10.842,31

100,16

411,060

41.171,77

1,10

4.191,200

4.610,32

01.01.05

169.616,35

OBRA

01

Pressupost 708-PRO-EG-3964

CAPÍTOL

01

Túnel

SUBCAPÍTOL

06

Canalitzacions i prismes

1 GDG3EG15

m

Canalització de serveis sota vorera de túnel. amb 6 tubs rígids de PVC
de 90 mm de diàmetre. (P - 44)

11,43

403,000

4.606,29

2 GDG5EG12

m

Canalització de serveis sota vorera de túnel amb dotze (12) tubs de
PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color
segons plánols. (P - 47)

16,73

403,000

6.742,19

3 GG22U060

m

Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de
Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 51)

18,33

806,000

14.773,98

4 GDK20002

U

Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons i morter de
ciment portland, enlluit interior (P - 48)

189,63

10,000

1.896,30

5 GDKZ0002

u

Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 50)

75,01

10,000

750,10

6 GDG3EG16

m

Canalització de serveis sota calçada, amb 6 tubs rígids de PVC de 90
mm de diàmetre, inclus excavació, reblert i compactació de rasa,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 45)

36,81

20,000

736,20

7 GDG3EG17

m

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de
PVC de 90 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P 46)

17,54

330,000

5.788,20

euros

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
Tram: Túnel de Sorpe (Alt Aneu)
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TOTAL

SUBCAPÍTOL

Pàg.:

01.01.06

5

35.293,26

OBRA

01

Pressupost 708-PRO-EG-3964

CAPÍTOL

01

Túnel

SUBCAPÍTOL

07

Revestiments i acabats

1 GB2CEG20

m

Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ' als
parament del túnel, de 92x20cm, amb perfil a una cara i l'altre vertical,
de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada (P - 37)

49,52

806,000

39.913,12

2 GT11005

m2

Subministrament i muntatge de pannells d'acer vitrificat en color
standdard, inlcoent estructura i perfileria de fixació, totalment instal·lat.
(P - 58)

92,00

3.022,500

278.070,00

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.07

317.983,12

OBRA

01

Pressupost 708-PRO-EG-3964

CAPÍTOL

01

Túnel

SUBCAPÍTOL

08

Auscultació i control

1 G22CU10U

u

Col·locació de punt de referència per a mesurar convergències a
excavació de túnel (P - 7)

28,71

85,000

2.440,35

2 GLIGNT38

u

Cèl·lula de pressió total de corda vibrant de rang fins a 10 MPa i
sensibilitat de l'1%. Subministrada i instal·lada.
(P - 55)

1.189,65

6,000

7.137,90

3 GLIGNT39

u

Extensímetre amb rang de 0 a 3.000 microdeformacions i precisió
millor que l'1% del fons d'escala, incloent el sistema de connexió per
realitzar les mesures.Subministrat i instal·lat.
(P - 56)

504,00

3,000

1.512,00

4 GLIENT42

u

Capçal superior de barnilla d'extensòmetre
(P - 52)

1.379,70

3,000

4.139,10

5 GLIENT43

m

Barnilla extensomètrica. (P - 53)

58,80

36,000

2.116,80

6 GLIENT44

u

Element de fons de barnilla extensomètrica.
(P - 54)

47,25

9,000

425,25

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.08

17.771,40

OBRA

01

Pressupost 708-PRO-EG-3964

CAPÍTOL

02

Mesures correctores d'impacte ambiental

SUBCAPÍTOL

01

Mesures correctores d'impacte ambiental

1 GRNEG40

TOTAL

mes

SUBCAPÍTOL

Depuració de l'aigua efluent del túnel, que inclou la línia d'aigua, la
línia de fangs, el transport i l'abocament de l'aigua a la xarxa de
clavegueram, el transport i abocament de fangs a abocador,
instal·lacions elèctriques, obra civil i analítiques. (P - 57)
01.02.01

10.000,00

6,000

60.000,00

60.000,00

euros
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PRESSUPOST

Pàg.:

6

euros

ETSCC
CPB - UB

PROJEC
CTE CONSTRU
UCTIU TÚNEL D
DE SORPE (Altt Àneu)

Amidam
ments

Documentt 4:. Pressupostt

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
Tram: Túnel de Sorpe (Alt Aneu)

AMIDAMENTS
OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

G22CU024

Num.

Text

1

S-II

2

S-EI

Pàg.:
01
01
01

m3

PRESSUPOST 708-PRO-EG-3964
TÚNEL
MOVIMENT DE TERRES

102,96

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud
d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i
transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

60,000

58,360

3.501,600 C#*D#*E#*F#

25,000

58,360

2.918,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

G22CU020

Num.
1

m3

53,44

Text

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud
d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (2) metres i fins a tres (3) metres definida per la Direcció
d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs
intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

S-I

G22CU032

Num.

Text

1

S-II

2

S-EI

m3

33,06

[D]

[E]

289,000

57,400

[F]

G22CEG01

16.588,600

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària
d'avanç sense sosteniment o per pega superior a un (1) metre i fins a dos (2) metres definida per la Direcció
d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs
intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

2,000

Num.
1

m3

19,73

Text

[D]

[E]

[F]

60,000

37,180

2.230,800 C#*D#*E#*F#

20,000

37,180

1.487,200 C#*D#*E#*F#

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària
d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (4 metres i fins a tres (5) metres definida per la Direcció
d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs
intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

S-I

G221U115

Num.

Text

1
2

m3

5,29

[D]

[E]

289,000

36,900

[F]

TOTAL Fórmula

10.664,100 C#*D#*E#*F#
10.664,100

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Tipus

T
Embrocaments

TOTAL Fórmula

3.718,000

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

16.588,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

6.419,600

TOTAL AMIDAMENT
3

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Amidament (m
6.420,000

6.420,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6.420,000
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AMIDAMENTS
OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

G3L5EG04
Num.
1

Pàg.:
01
01
02

m2

PRESSUPOST 708-PRO-EG-3964
TÚNEL
SOSTENIMENT

25,24

Text

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de
fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot
Tipus

[C]

S-I

2
3

S-EI

6

[D]

[E]

285,730

19,060

[F]

5.446,014 C#*D#*E#*F#

5,690

1.625,804 C#*D#*E#*F#

60,000

19,220

1.153,200 C#*D#*E#*F#

60,000

5,690

341,400 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

19,220

768,800 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

5,690

227,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

G3L5EG06
Num.

Text

1

S-II

m2

120,09

9.562,818

Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3
de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot
Tipus

[C]

2
3

S-EI

4

[D]

[E]

60,000

18,830

[F]

G3L5EG05
Num.
1

m2

48,63

Text

60,000

5,690

341,400 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

18,830

753,200 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

5,690

227,600 C#*D#*E#*F#
2.452,000

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3
de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot
Tipus

[C]

S-I

2

[D]

[E]

[F]

285,730

18,750

5.357,438 C#*D#*E#*F#

285,730

5,690

1.625,804 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

G3L5EG07
Num.
1

m2

37,53

Text

Tipus

[C]

S-I

S-EI

6

[D]

[E]

285,730

18,430

G3L5EG60

m2

25,80

[F]

TOTAL Fórmula

5.266,004 C#*D#*E#*F#

5,690

1.625,804 C#*D#*E#*F#

60,000

18,430

1.105,800 C#*D#*E#*F#

60,000

5,690

341,400 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

18,430

737,200 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

5,690

227,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

6.983,242

285,730
S-II

4
5

TOTAL Fórmula

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en
túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot

2
3

TOTAL Fórmula

1.129,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

285,730
S-II

4
5

2

9.303,808

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en
túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot

Euro
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

3,000

95,540

[E]

[F]

G3LBU010

Num.
1

m2

13,77

Text

Tipus

[C]

S-I

S-EI

6

[D]

[E]

285,730

18,590

[F]

5.311,721 C#*D#*E#*F#

5,690

1.625,804 C#*D#*E#*F#

60,000

18,590

1.115,400 C#*D#*E#*F#

60,000

5,690

341,400 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

18,590

743,600 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

5,690

227,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

G23AU020

Num.

Text

1

S-II

2

S-EI

m

79,48

9.365,525

Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament col·locada a perímetre de túnel, com a
sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements metàl·lics, mesurat
sobre perímetre teòric
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

60,000

24,750

20,000

24,750

990,000 C#*D#*E#*F#

3

5,000

24,750

123,750 C#*D#*E#*F#

4

3,000

24,750

74,250 C#*D#*E#*F#

G3L1UT02
Num.
1

m

21,41

Text

3

Tipus

[C]

S-I
S-II

4
5

2.673,000

Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment
o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment de túnel

2

S-EI

6

[D]

[E]

[F]

G341U115
Num.

m

202,35

Text

285,730

14,800

4,000

16.915,216 C#*D#*E#*F#

3,200

4,000

3.657,344 C#*D#*E#*F#

60,000

18,500

4,000

4.440,000 C#*D#*E#*F#

60,000

4,000

4,000

960,000 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

5,000

4,000

800,000 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

4,000

4,000

640,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

27,000

30,000

[E]

XPA8NC01

u

297.000,00

[F]

TOTAL Fórmula

810,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

27.412,560

Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100 mm i 10 mm de gruix,
completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat des de l'interior del túnel)
Tipus

1

TOTAL Fórmula

285,730

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

1.485,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

285,730
S-II

4
5

286,620

Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, completament col·locada al
perímetre del túnel, per a sosteniment, mesurat sobre el perfil teòric excavació definit als plànols per a cada
tipus de secció

2
3

TOTAL Fórmula

286,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

3

810,000

Partida alçada a justificar per imprevistos al sosteniment del túnel

Euro
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

1,000

1

G3L2U020

Num.

01
01
03

m2

1,000

PRESSUPOST 708-PRO-EG-3964
TÚNEL
EMBROCAMENTS

11,77

Text

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de
talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús amb
cables i picots d'ancoratge
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Boca oest
talús frontal

550,000

550,000 C#*D#*E#*F#

3

talús lateral esquerra

850,000

850,000 C#*D#*E#*F#

4

Boca est

5

talús frontal

400,000

400,000 C#*D#*E#*F#

6

talús lateral esquerra

330,000

330,000 C#*D#*E#*F#

G3L1U020
Num.

m

49,47

Text

2.130,000

Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment
o resina i part proporcional de volandera i femella, en talussos, inclòs materials i equips auxiliars necessàries
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Boca oest
talús frontal

0,440

550,000

4,000

968,000 C#*D#*E#*F#

3

talús lateral esquerra 3+080 a 3+120

0,440

500,000

4,000

880,000 C#*D#*E#*F#

4

Boca est

5

talús frontal

0,440

400,000

4,000

704,000 C#*D#*E#*F#

6

talús lateral esquerra 3+510 a 3+535

1,000

200,000

4,000

800,000 C#*D#*E#*F#

G3L5EG08
Num.

m2

28,30

Text

1

Boca oest

2

talús frontal

3

Boca est

4

talús frontal

3.352,000

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en
reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,200

510,000

102,000 C#*D#*E#*F#

0,200

370,000

74,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

GD5AEG13
Num.

Text

m

4

5,07

TOTAL Fórmula

176,000

Drenatge amb tub de PVC llis, de diàmetre 100 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
embolcallat amg geotèxtil, inclòs col·locació
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Euro
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AMIDAMENTS
1

Boca oest

2

talús frontal

Pàg.:

0,040

510,000

10,000

204,000 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

40,000 C#*D#*E#*F#

0,040

850,000

10,000

340,000 C#*D#*E#*F#

10,000

148,000 C#*D#*E#*F#

3
4

talús lateral esquerra

5

Boca est

6

talús frontal

0,040

370,000
2,000

20,000

40,000 C#*D#*E#*F#

talús lateral esquerra

0,040

330,000

10,000

132,000 C#*D#*E#*F#

7
8

TOTAL AMIDAMENT
5

G341U120

Num.

m

310,56

Text

904,000

Paraigües de jet-grouting de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100 mm i 10 mm de
gruix, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada embolicada en jet d'aire (perforat des de la
boca del túnel)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Boca oest

27,000

20,000

540,000 C#*D#*E#*F#

2

Boca est

27,000

20,000

540,000 C#*D#*E#*F#

G341EG21
Num.

m

134,81

Text

1.080,000

Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 35x30 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i
desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Boca oest

14,500

14,500 C#*D#*E#*F#

Boca est

14,500

14,500 C#*D#*E#*F#

G3L5EG04
Num.

m2

25,24

Text

29,000

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de
fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Boca oest

2

visera interior

1,620

24,750

40,095 C#*D#*E#*F#

3

visera exterior

8,000

24,750

198,000 C#*D#*E#*F#

4

Boca est

5

visera interior

1,650

24,750

40,838 C#*D#*E#*F#

6

visera exterior

6,000

24,750

148,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
6

G3L5EG06
Num.

Text

m2

120,09

5

427,433

Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3
de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Boca oest

2

visera interior

1,620

24,520

39,722 C#*D#*E#*F#

3

visera exterior

8,000

24,520

196,160 C#*D#*E#*F#

4

Boca est

5

visera interior

1,650

24,520

40,458 C#*D#*E#*F#

6

visera exterior

6,000

24,520

147,120 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

G3L5EG07
Num.

m2

37,53

Text

423,460

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en
túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Boca oest
visera interior

1,620

24,120

39,074 C#*D#*E#*F#

3

visera exterior

8,000

24,120

192,960 C#*D#*E#*F#

4

Boca est

5

visera interior

1,650

24,120

39,798 C#*D#*E#*F#

6

visera exterior

6,000

24,120

144,720 C#*D#*E#*F#

G23AU100

Num.

m2

92,75

Text

416,552

Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o equivalent, col·locada inclòs part proporcional
d'encavalcaments, peces d'unió i fixació, encavallades amb perfils corbs HEB-200 articulats, cindri i tapes
frontals
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Boca oest

2

visera interior

1,620

24,750

40,095 C#*D#*E#*F#

3

visera exterior

8,000

24,750

198,000 C#*D#*E#*F#

4

Boca est

5

visera interior

1,650

24,750

40,838 C#*D#*E#*F#

6

visera exterior

6,000

24,750

148,500 C#*D#*E#*F#

G23AU020

Num.

m

79,48

Text

1

Boca oest

2

visera interior

3

visera exterior

4

Boca est

5

visera interior

6

visera exterior

427,433

Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament col·locada a perímetre de túnel, com a
sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements metàl·lics, mesurat
sobre perímetre teòric
Tipus

[C]

[D]

3,000
8,000
3,000
6,000

[E]

[F]

G222U103

Num.

m3

8,71

Text

74,250 C#*D#*E#*F#

49,500

396,000 C#*D#*E#*F#

24,750

74,250 C#*D#*E#*F#

49,500

297,000 C#*D#*E#*F#
841,500

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Boca oest

2,000

10,000

3,000

1,000

60,000 C#*D#*E#*F#

2

Boca est

2,000

8,000

3,000

1,000

48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
13

TOTAL Fórmula

24,750

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
10

G3Z1U010

m2

9,76

6

108,000

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Euro

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
Tram: Túnel de Sorpe (Alt Aneu)

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

14

Boca oest

2,000

9,650

2,000

38,600 C#*D#*E#*F#

2

Boca est

2,000

7,650

2,000

30,600 C#*D#*E#*F#

G450U050
Num.

m3

102,30

Text

69,200

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Boca oest

2,000

9,650

2,000

0,800

30,880 C#*D#*E#*F#

2

Boca est

2,000

7,650

2,000

0,800

24,480 C#*D#*E#*F#

G4D0U010
Num.
1

m2

34,04

Text

3

55,360

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Tipus

Boca oest

2

Boca est

4

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

9,650

0,800

30,880 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

0,800

3,200 C#*D#*E#*F#

4,000

7,650

0,800

24,480 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

0,800

3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
16

G4B0U020
Num.

kg

1,09

Text

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Boca oest

95,000

30,880

2.933,600 C#*D#*E#*F#

2

Boca est

95,000

24,480

2.325,600 C#*D#*E#*F#

G781U010
Num.

m2

2,70

Text

5.259,200

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Boca oest

9,650

26,750

258,138 C#*D#*E#*F#

2

Boca est

7,650

26,750

204,638 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
18

TOTAL Fórmula

61,760

TOTAL AMIDAMENT
17

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
15

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

G711U020
Num.

m2

12,15

Text

462,776

Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a impermeabilització sobre
l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Boca oest

9,650

26,750

258,138 C#*D#*E#*F#

2

Boca est

7,650

26,750

204,638 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

01
01
04

7

462,776

PRESSUPOST 708-PRO-EG-3964
TÚNEL
IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE
Euro

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
Tram: Túnel de Sorpe (Alt Aneu)

AMIDAMENTS
1

G773U010
Num.

m2

Pàg.:

23,51

Text

Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del túnel, totalment col·locada
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

389,000

26,000

[F]

GD5AU016
Num.

m

8,94

Text

10.114,000

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Tipus

1

[C]

[D]

2,000

389,000

[E]

[F]

GD5AEG10
Num.

m

8,39

Text

778,000

Tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm i sn 4 kn/m2, inclòs col·locació, per conexió de drenatge amb
arqueta sifónica
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

10,000

10,500

105,000 C#*D#*E#*F#

2

10,000

1,000

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

G222U103

Num.

m3

8,71

Text

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
[D]

[E]

[F]

1

410,000

0,700

0,550

157,850 C#*D#*E#*F#

2

20,000

0,700

1,000

14,000 C#*D#*E#*F#

G7B1U040

Num.

Tipus

[C]

m2

3,11

Text

171,850

Tipus

[C]

[D]

[E]

410,000

23,000

[F]

Num.

m3

22,04

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,200

1

solera drenant

403,000

10,400

2

rasa

410,000

0,280

GD5JEG11

u

688,43

9.430,000

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

9.430,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
G921U020

TOTAL Fórmula

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

1

6

TOTAL Fórmula

115,000

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

778,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

10.114,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

8

TOTAL Fórmula

838,240 C#*D#*E#*F#
114,800 C#*D#*E#*F#
953,040

Pou de recollida d'aigues de 70x75 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera i bastiment i reixa
de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

Euro

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
Tram: Túnel de Sorpe (Alt Aneu)

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

10,000

GD75U030
Num.

m

69,46

Text

10,000

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

20,000

GDK2EG14
Num.

u

163,94

Text

20,000

Pericó ceg per a drenatge longitudinal túnel de 40x40 cm i fis a 100 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

2,000

GD5AU230

Num.

m

47,02

Text

2,000

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

410,000

1

G9GA0004
Num.

01
01
05

m3

410,000

PRESSUPOST 708-PRO-EG-3964
TÚNEL
FERMS I PAVIMENTS

105,31

Text

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

403,000

10,400

0,210

TOTAL AMIDAMENT
2

G9650006

Num.

m

25,19

Text

Tipus

Num.

Text

m2

33,63

880,152 C#*D#*E#*F#
880,152

[C]

[D]

2,000

403,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

806,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G4D0UT10

TOTAL Fórmula

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

1

3

TOTAL Fórmula

410,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

9

806,000

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist de túnel
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Euro

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
Tram: Túnel de Sorpe (Alt Aneu)

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

2,000

403,000

0,400

322,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

G450EG03
Num.
1

m3

100,16

Text

322,400

Formigó HM-20 per a fonaments i voreres a l'interior del túnel, inclòs col·locació, vibrat i curat
Tipus

[C]

voreres

2

[D]

[E]

[F]

403,000

0,470

189,410 C#*D#*E#*F#

403,000

0,550

221,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

G9J2U010
Num.
1

m2

1,10

Text

[C]

túnel

411,060

[D]

[E]

403,000

10,400

[F]

1

GDG3EG15
Num.
1

m

4.191,200

PRESSUPOST 708-PRO-EG-3964
TÚNEL
CANALITZACIONS I PRISMES

11,43

Text

Canalització de serveis sota vorera de túnel. amb 6 tubs rígids de PVC de 90 mm de diàmetre.
Tipus

[C]

baixa tensió

[D]

[E]

[F]

403,000

GDG5EG12
Num.
1

m

16,73

Text

403,000

Canalització de serveis sota vorera de túnel amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de
gruix, de qualsevol color segons plánols.
Tipus

[C]

telecomunicacions

[D]

[E]

[F]

403,000

GG22U060

Num.
1

m

18,33

Text

403,000

Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de
fixació necessari
Tipus

hublots

[C]

[D]

2,000

403,000

[E]

[F]

GDK20002
Num.
1

Text

baixa tensió

U

189,63

TOTAL Fórmula

806,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

403,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

403,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

4.191,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
01
06

TOTAL Fórmula

Reg de cura amb producte filmogen per a formigó
Tipus

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

10

806,000

Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons i morter de ciment portland, enlluit interior
Tipus

[C]

[D]

[E]

10,000

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10,000

Euro

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
Tram: Túnel de Sorpe (Alt Aneu)

AMIDAMENTS
5

GDKZ0002
Num.
1

Pàg.:

u

75,01

Text

Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat
Tipus

[C]

baixa tensió

[D]

[E]

[F]

10,000

GDG3EG16

Num.
1

m

36,81

Text

10,000

Canalització de serveis sota calçada, amb 6 tubs rígids de PVC de 90 mm de diàmetre, inclus excavació, reblert
i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Tipus

[C]

boca oest exterior túnel

[D]

[E]

[F]

20,000

GDG3EG17

Num.

m

17,54

Text

20,000

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 90 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Boca oest exterior túnel

165,000

165,000 C#*D#*E#*F#

2

Boca est exterior túnel

165,000

165,000 C#*D#*E#*F#

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

GB2CEG20
Num.

01
01
07

m

330,000

PRESSUPOST 708-PRO-EG-3964
TÚNEL
REVESTIMENTS I ACABATS

49,52

Text

Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ' als parament del túnel, de 92x20cm, amb perfil a
una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada
Tipus

1

[C]

[D]

2,000

403,000

[E]

[F]

GT11005
Num.

m2

92,00

Text

[C]

[D]

[E]

2,000

403,000

3,750
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

G22CU10U

01
01
08

u

806,000

Subministrament i muntatge de pannells d'acer vitrificat en color standdard, inlcoent estructura i perfileria de
fixació, totalment instal·lat.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

806,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

11

[F]

TOTAL Fórmula

3.022,500 C#*D#*E#*F#
3.022,500

PRESSUPOST 708-PRO-EG-3964
TÚNEL
AUSCULTACIÓ I CONTROL

28,71

Col·locació de punt de referència per a mesurar convergències a excavació de túnel
Euro
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

17,000

5,000

[E]

[F]

GLIGNT38
Num.

u

1.189,65

Text

85,000

Cèl·lula de pressió total de corda vibrant de rang fins a 10 MPa i sensibilitat de l'1%. Subministrada i instal·lada.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

radial

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

tangencial

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

GLIGNT39

Num.

u

504,00

Text

6,000

Extensímetre amb rang de 0 a 3.000 microdeformacions i precisió millor que l'1% del fons d'escala, incloent el
sistema de connexió per realitzar les mesures.Subministrat i instal·lat.
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

3,000

GLIENT42
Num.

u

1.379,70

Text

3,000

Capçal superior de barnilla d'extensòmetre
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

3,000

GLIENT43
Num.

m

58,80

Text

3,000

Barnilla extensomètrica.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

3,000

2,000

6,000 C#*D#*E#*F#

2

3,000

4,000

12,000 C#*D#*E#*F#

3

3,000

6,000

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

GLIENT44
Num.

u

47,25

Text

[C]

[D]

3,000

3,000

[E]

GRNEG40

01
02
01

mes

36,000

[F]

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TOTAL Fórmula

Element de fons de barnilla extensomètrica.
Tipus

1

1

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

12

9,000

PRESSUPOST 708-PRO-EG-3964
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

10.000,00

Depuració de l'aigua efluent del túnel, que inclou la línia d'aigua, la línia de fangs, el transport i l'abocament de
l'aigua a la xarxa de clavegueram, el transport i abocament de fangs a abocador, instal·lacions elèctriques, obra
Euro

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
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civil i analítiques.
Num.
1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

6,000

[F]

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6,000

Euro
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P-1

G221U115

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

5,29

€

P-2

G222U103

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

8,71

€

P-3

G22CEG01

m3

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o
explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (4 metres i fins
a tres (5) metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels
productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

19,73

€

P-4

G22CU020

m3

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius,
amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (2) metres i fins a tres (3)
metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes
resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

53,44

€

P-5

G22CU024

m3

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius,
amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la
Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc
d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

102,96

€

P-6

G22CU032

m3

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o
explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega superior a un (1) metre i fins a
dos (2) metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes
resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

33,06

€

P-7

G22CU10U

u

Col·locació de punt de referència per a mesurar convergències a excavació de túnel
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

28,71

€

P-8

G23AU020

m

Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament col·locada a perímetre de túnel,
com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i
elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric
(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

79,48

€

P-9

G23AU100

m2

Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o equivalent, col·locada inclòs part
proporcional d'encavalcaments, peces d'unió i fixació, encavallades amb perfils corbs
HEB-200 articulats, cindri i tapes frontals
(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

92,75

€

P-10

G341EG21

m

Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 35x30 cm, incloent-hi preparació del
terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

134,81

€

P-11

G341U115

m

Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100 mm i 10 mm de
gruix, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat
des de l'interior del túnel)
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

202,35

€
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P-12

G341U120

m

Paraigües de jet-grouting de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100
mm i 10 mm de gruix, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada
embolicada en jet d'aire (perforat des de la boca del túnel)
(TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

310,56

€

P-13

G3L1U020

m

Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu
amb morter de ciment o resina i part proporcional de volandera i femella, en talussos, inclòs
materials i equips auxiliars necessàries
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

49,47

€

P-14

G3L1UT02

m

Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu
amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en
sosteniment de túnel
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

21,41

€

P-15

G3L2U020

m2

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per
a protecció de talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en coronació de
desmunt i subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge
(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

11,77

€

P-16

G3L5EG04

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense
encavallades, inclòs sobregruix i rebot
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

25,24

€

P-17

G3L5EG05

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense
encavallades, inclòs sobregruix i rebot
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

48,63

€

P-18

G3L5EG06

m2

Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot
(CENT VINT EUROS AMB NOU CENTIMS)

120,09

€

P-19

G3L5EG07

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs
sobregruix i rebot
(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

37,53

€

P-20

G3L5EG08

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

28,30

€

P-21

G3L5EG60

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

25,80

€

P-22

G3LBU010

m2

Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre,
completament col·locada al perímetre del túnel, per a sosteniment, mesurat sobre el perfil
teòric excavació definit als plànols per a cada tipus de secció
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

13,77

€

P-23

G3Z1U010

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

9,76

€
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P-24

G450EG03

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i voreres a l'interior del túnel, inclòs col·locació, vibrat i curat
(CENT EUROS AMB SETZE CENTIMS)

100,16

€

P-25

G450U050

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
(CENT DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

102,30

€

P-26

G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

1,09

€

P-27

G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

34,04

€

P-28

G4D0UT10

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist de túnel
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

33,63

€

P-29

G711U020

m2

Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a
impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada
(DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

12,15

€

P-30

G773U010

m2

Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

23,51

€

P-31

G781U010

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
(DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

2,70

€

P-32

G7B1U040

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
(TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

3,11

€

P-33

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

22,04

€

P-34

G9650006

m

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)

25,19

€

P-35

G9GA0004

m3

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

105,31

€

P-36

G9J2U010

m2

Reg de cura amb producte filmogen per a formigó
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

1,10

€

P-37

GB2CEG20

m

Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ' als parament del túnel, de
92x20cm, amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment acabada
(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

49,52

€

Projecte Constructiu
Condicionament C-28.
Tram: Túnel de Sorpe (Alt Aneu)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/6/2009

Pàg.:

4

P-38

GD5AEG10

m

Tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm i sn 4 kn/m2, inclòs col·locació, per conexió
de drenatge amb arqueta sifónica
(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

8,39

€

P-39

GD5AEG13

m

Drenatge amb tub de PVC llis, de diàmetre 100 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º
i SN 4 kN/m2, embolcallat amg geotèxtil, inclòs col·locació
(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

5,07

€

P-40

GD5AU016

m

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

8,94

€

P-41

GD5AU230

m

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm, ranurat parcial en un arc de
108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
(QUARANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

47,02

€

P-42

GD5JEG11

u

Pou de recollida d'aigues de 70x75 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
(SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

688,43

€

P-43

GD75U030

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

69,46

€

P-44

GDG3EG15

m

Canalització de serveis sota vorera de túnel. amb 6 tubs rígids de PVC de 90 mm de
diàmetre.
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

11,43

€

P-45

GDG3EG16

m

Canalització de serveis sota calçada, amb 6 tubs rígids de PVC de 90 mm de diàmetre, inclus
excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

36,81

€

P-46

GDG3EG17

m

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 90 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

17,54

€

P-47

GDG5EG12

m

Canalització de serveis sota vorera de túnel amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color segons plánols.
(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

16,73

€

P-48

GDK20002

U

Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons i morter de ciment portland, enlluit
interior
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

189,63

€

P-49

GDK2EG14

u

Pericó ceg per a drenatge longitudinal túnel de 40x40 cm i fis a 100 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

163,94

€

P-50

GDKZ0002

u

Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat
(SETANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

75,01

€
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P-51

GG22U060

m

Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

P-52

GLIENT42

u

Capçal superior de barnilla d'extensòmetre

Pàg.:

5

18,33

€

1.379,70

€

(MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
P-53

GLIENT43

m

Barnilla extensomètrica.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

58,80

€

P-54

GLIENT44

u

Element de fons de barnilla extensomètrica.

47,25

€

1.189,65

€

504,00

€

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
P-55

GLIGNT38

u

Cèl·lula de pressió total de corda vibrant de rang fins a 10 MPa i sensibilitat de l'1%.
Subministrada i instal·lada.
(MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

P-56

GLIGNT39

u

Extensímetre amb rang de 0 a 3.000 microdeformacions i precisió millor que l'1% del fons
d'escala, incloent el sistema de connexió per realitzar les mesures.Subministrat i instal·lat.
(CINC-CENTS QUATRE EUROS)

P-57

GRNEG40

mes

Depuració de l'aigua efluent del túnel, que inclou la línia d'aigua, la línia de fangs, el transport
i l'abocament de l'aigua a la xarxa de clavegueram, el transport i abocament de fangs a
abocador, instal·lacions elèctriques, obra civil i analítiques.
(DEU MIL EUROS)

10.000,00

€

P-58

GT11005

m2

Subministrament i muntatge de pannells d'acer vitrificat en color standdard, inlcoent
estructura i perfileria de fixació, totalment instal·lat.
(NORANTA-DOS EUROS)

92,00

€

Autor del projecte

Signat: Joan Barrera Aranda
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G22CU024

m3

Pàg.:

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb
longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció
d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els
aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant

9,24000

€

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

0,40000

€

93,32000

€

53,44

€

9,24000

€

G22CU020

m3

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb
longitud d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (2) metres i fins a tres (3) metres
definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a
l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

B0211U00

kg

Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

G22CU032

m3

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius,
amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega superior a un (1) metre i fins a dos (2)
metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants
a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

33,06

€

6,93000

€

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

0,30000

€

25,83000

€

19,73

€

G22CEG01

m3

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius,
amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (4 metres i fins a tres (5)
metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants
a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

B0211U00

kg

Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant

6,93000

€

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

0,30000

€

12,50000

€

5,29

€

5,29000

€

25,24

€

14,95230

€

2,64726

€

7,64044

€

120,09

€

73,24460

€

G221U115

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G3L5EG04

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

B06EEG04

m3

Formigó per a projectar de 30 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i addició

B0817000

kg

Additiu per a gunitats
Altres conceptes

01.06.02.002

€

Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant

Altres conceptes
01.06.02.001

€

kg

Altres conceptes
01.06.01.005

0,40000
43,80000

B0211U00

Altres conceptes
01.06.01.004

€

kg

Altres conceptes
01.06.01.003

102,96

B0211U00

Altres conceptes
01.06.01.002

1

G3L5EG06

B06EEG04

m3

m2

Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

Formigó per a projectar de 30 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i addició
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B0817000

kg

Additiu per a gunitats
Altres conceptes

01.06.02.003

G3L5EG05

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

B06EEG04

m3

Formigó per a projectar de 30 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i addició

B0817000

kg

Additiu per a gunitats
Altres conceptes

01.06.02.004

G3L5EG07

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i
rebot

B06EEG05

m3

Formigó per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice, de consi

B0817000

kg

Additiu per a gunitats
Altres conceptes

01.06.02.005

G3L5EG60

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot

B06EEG04

m3

Formigó per a projectar de 30 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i addició

B0817000

kg

Additiu per a gunitats
Altres conceptes

01.06.02.006

G3LBU010

m2

Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, completament
col·locada al perímetre del túnel, per a sosteniment, mesurat sobre el perfil teòric excavació
definit als plànols per a cada tipus de secció

€

33,85088

€

48,63

€

29,90460

€

5,29452

€

13,43088

€

37,53

€

19,43370

€

5,50550

€

12,59080

€

25,80

€

14,30220

€

2,54100

€

8,95680

€

13,77

€

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,01695

€

B0A6U001

u

Claus SPIT o equivalent

2,24000

€

B0B3UC10

m2

Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre

3,02450

€

8,48855

€

79,48

€

20,98440

€

1,53440

€

56,96120

€

21,41

€

G23AU020

m

Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament col·locada a perímetre de túnel,
com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements
metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric

B4ZA1U00

kg

Acer laminat en perfils THN o HEB

B4ZABQU0

u

Grapa i elements de fixació per a perfil tipus THN de 29 kg

G3L1UT02

m

Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb
morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en
sosteniment de túnel

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

0,20000

€

B0AAU001

m

Pern metàl·lic de d 25 mm

5,34000

€

B0AAU003

u

Volandera quadrada de 200x200 mm, per a pern amb femella

1,66500

€

B0AAU101

u

Cartutx de resina per a empernatges

2,42000

€

11,78500

€

202,35

€

Altres conceptes
01.06.02.009

12,99452

kg

Altres conceptes
01.06.02.008

2

B0A142U0

Altres conceptes
01.06.02.007

Pàg.:

G341U115

m

Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100 mm i 10 mm de
gruix, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat des
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Pàg.:

3

35,36400

€

0,20200

€

de l'interior del túnel)
B3DBU002

m

Tub d'acer de 100 mm de diàmetre interior amb 10 mm de paret

B0111000

m3

Aigua

B051U014

t

Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1
Altres conceptes

01.06.03.001

G3L2U020

m2

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a
protecció de talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge

€

0,54600

€

B0A1U100

m

Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl·lica

0,21000

€

B0A2UC10

m2

Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70 mm de pas de malla i de diàmetre

4,25250

€

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

0,88140

€

5,88010

€

49,47

€

G3L1U020

m

Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb
morter de ciment o resina i part proporcional de volandera i femella, en talussos, inclòs materials
i equips auxiliars necessàries

B0AAU101

u

Cartutx de resina per a empernatges

3,63000

€

B0AAU003

u

Volandera quadrada de 200x200 mm, per a pern amb femella

1,66500

€

B0AAU002

m

Pern metàl·lic de d 32 mm

6,65000

€

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

0,32000

€

37,20500

€

28,30

€

G3L5EG08

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

B0111000

m3

Aigua

0,03030

€

B0817000

kg

Additiu per a gunitats

4,62000

€

B06EEG13

m3

Formigó per a projectar de 30 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice, de consi

17,90580

€

5,74390

€

5,07

€

GD5AEG13

m

Drenatge amb tub de PVC llis, de diàmetre 100 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i
SN 4 kN/m2, embolcallat amg geotèxtil, inclòs col·locació

B7B1U002

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p

0,54500

€

BD5ANT61

m

Tub corrugat de pvc llis, de d= 100 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenat

2,26600

€

2,25900

€

310,56

€

1,01000

€

Altres conceptes
01.06.03.005

11,77

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst

Altres conceptes
01.06.03.004

€

m3

Altres conceptes
01.06.03.003

€

B060U110

Altres conceptes
01.06.03.002

15,11840
151,66560

G341U120

m

Paraigües de jet-grouting de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100 mm i
10 mm de gruix, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada embolicada en
jet d'aire (perforat des de la boca del túnel)

B0111000

m3

Aigua

B051U014

t

Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1

75,59200

€

B081U701

kg

Additiu per a jet-grouting

13,76000

€
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B3DBU002

m

Tub d'acer de 100 mm de diàmetre interior amb 10 mm de paret
Altres conceptes

01.06.03.006

G341EG21

m

Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 35x30 cm, incloent-hi preparació del terreny,
encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada

€

134,81

€

€

B060U440

m3

Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

8,78429

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,03920

€

B0813U01

kg

Additiu superfluidificant per a formigó

0,52250

€

B0DFU003

m3

Lloguer de cindri metàl·lica per dia

6,37500

€

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

8,19000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

8,33079

€

102,40932

€

25,24

€

14,95230

€

2,64726

€

7,64044

€

120,09

€

G3L5EG04

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

B06EEG04

m3

Formigó per a projectar de 30 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i addició

B0817000

kg

Additiu per a gunitats

G3L5EG06

m2

Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

B06EEG04

m3

Formigó per a projectar de 30 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i addició

73,24460

€

B0817000

kg

Additiu per a gunitats

12,99452

€

33,85088

€

37,53

€

19,43370

€

G3L5EG07

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 30 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i
rebot

B06EEG05

m3

Formigó per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice, de consi

B0817000

kg

Additiu per a gunitats

G23AU100

m2

Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o equivalent, col·locada inclòs part proporcional
d'encavalcaments, peces d'unió i fixació, encavallades amb perfils corbs HEB-200 articulats,
cindri i tapes frontals

B4ZA2003

m2

Amortització d'encofrat metàl·lic amb xapa desplegada

B4ZAU001

m2

Xapa encunyada d'acer, tipus Bernold, de 2 mm de gruix per a encofrat de volta de tún

B4ZAU002

u

Amortització d'encavallada amb perfils corbs HEB-200 articulats per a sosteniment de
Altres conceptes

01.06.03.011

184,83400

0,15890

Altres conceptes
01.06.03.010

€

Desencofrant

Altres conceptes
01.06.03.009

35,36400

l

Altres conceptes
01.06.03.008

4

B0DZA000

Altres conceptes
01.06.03.007

Pàg.:

G23AU020

m

Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament col·locada a perímetre de túnel,
com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements
metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric

5,50550

€

12,59080

€

92,75

€

1,60000

€

15,45000

€

8,30000

€

67,40000

€

79,48

€
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B4ZA1U00

kg

Acer laminat en perfils THN o HEB

B4ZABQU0

u

Grapa i elements de fixació per a perfil tipus THN de 29 kg
Altres conceptes

01.06.03.012

G222U103

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes

01.06.03.013

G3Z1U010
B060U110

m3

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10
cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst
Altres conceptes

01.06.03.014

G450U050
B060U440

m3

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

01.06.03.015

G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

1,53440

€

56,96120

€

8,71

€

8,71000

€

9,76

€

7,16625

€

2,59375

€

102,30

€

83,62200

€

18,67800

€

34,04

€

0,17025

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,56000

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

1,26000

€

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,61920

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,29000

€

30,14055

€

1,09

€
€

G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

B0B2U002

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,65100

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,01130

€

0,42770

€

2,70

€

0,73800

€

1,96200

€

12,15

€

G781U010
kg

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI
Altres conceptes

G711U020

m2

Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a
impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment acabada

B055U210

kg

Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre

0,45000

€

B09412C0

kg

Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent

1,03500

€

B711U001

m2

Lamina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2

4,77750

€

5,88750

€

23,51

€

11,79200

€

Altres conceptes
01.06.04.001

€

Desencofrant

B055U024

01.06.03.018

20,98440

l

Altres conceptes
01.06.03.017

5

B0DZA000

Altres conceptes
01.06.03.016

Pàg.:

G773U010
B772U001

m2

m2

Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada

Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix, resistent a la intempèrie
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B7Z1U001

u

Pàg.:

Element de fixació per a làmina de polietilè
Altres conceptes

01.06.04.002

GD5AU016
BD5AU160

m

m

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º
Altres conceptes

01.06.04.003

GD5AEG10
BD5AN170

m

m

Tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm i sn 4 kn/m2, inclòs col·locació, per conexió de
drenatge amb arqueta sifónica

Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm
Altres conceptes

01.06.04.004

G222U103

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes

01.06.04.005

G7B1U040

B7B1U004

m2

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat p
Altres conceptes

01.06.04.006

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

01.06.04.007

GD5JEG11

u

Pou de recollida d'aigues de 70x75 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

4,02000

€

7,69800

€

8,94

€

6,91130

€

2,02870

€

8,39

€

5,40750

€

2,98250

€

8,71

€

8,71000

€

3,11

€

2,02400

€

1,08600

€

22,04

€

18,69600

€

0,05050

€

3,29350

€

688,43

€

B0A3UC10

kg

Clau acer

1,06480

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

4,73000

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

5,54400

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr

190,84080

€

B071UC01

m3

Morter M-80

4,49950

€

BD5ZEG11

u

Marc i reixa de 70x35 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura

138,00000

€

343,75090

€

69,46

€

37,74225

€

0,35996

€

13,83900

€

17,51879

€

Altres conceptes
01.06.04.008

6

GD75U030

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst

B071UC01

m3

Morter M-80

BD75U050

m

Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm
Altres conceptes
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01.06.04.009

GDK2EG14

u

Pàg.:

Pericó ceg per a drenatge longitudinal túnel de 40x40 cm i fis a 100 cm de fondària, amb parets
de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,29000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,49940

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

1,40000

€

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

2,53400

€

B060U320

m3

Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

27,26550

€

130,95110

€

47,02

€

GD5AU230

m

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm, ranurat parcial en un arc de
108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil
i reblert de material filtrant, segons plànols

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst

4,09500

€

B033U030

m3

Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens

7,30950

€

BD5AU300

m

Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 313 mm, ranurat en un arc de 108º a 220º

19,11000

€

B7B1U002

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p

G9GA0004

m3

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients

€
€

105,31

€

76,48200

€

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,30250

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,15000

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

1,26000

€

25,11550

€

25,19

€

G9650006

m

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst

4,70925

€

B0718U00

m3

Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

1,86690

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,86000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,04540

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,14000

€

B9651U06

m

Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a
Altres conceptes

01.06.05.003

2,72500
13,78050

B060U310

Altres conceptes
01.06.05.002

€

m

Altres conceptes
01.06.05.001

163,94

B0D21030

Altres conceptes
01.06.04.010

7

G4D0UT10

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist de túnel

4,66200

€

12,90645

€

33,63

€

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,61920

€

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

1,81000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,11350

€
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B0DZU002

u

Pàg.:

Amortització d'elements de fixació per a encofrat metàl·lic
Altres conceptes

01.06.05.004

G450EG03
B060U310

m3

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i voreres a l'interior del túnel, inclòs col·locació, vibrat i curat

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr
Altres conceptes

01.06.05.005

G9J2U010
B08A1020

m2

kg

Reg de cura amb producte filmogen per a formigó

Producte filmògen per a formigó
Altres conceptes

01.06.06.001

GDG3EG15
BG21N135

m

m

Canalització de serveis sota vorera de túnel. amb 6 tubs rígids de PVC de 90 mm de diàmetre.

Tub rígid de PVC de9mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al
Altres conceptes

01.06.06.002

GDG5EG12

m

Canalització de serveis sota vorera de túnel amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color segons plánols.

100,16

€

76,48200

€

23,67800

€

1,10

€

0,87000

€

0,23000

€

11,43

€

9,57700

€

1,85300

€

16,73

€

0,41000

€

m

Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol

13,32000

€

BG2GU054

u

Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmet

0,24000

€

2,76000

€

18,33

€

GG22U060

m

Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
encastat i material auxiliar i de fixació necessari

BG220030

m

Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb

2,38000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,00700

€

15,94300

€

189,63

€

172,00000

€

17,63000

€

75,01

€

48,62000

€

1,79980

€

24,59020

€

36,81

€

GDK20002

U

u

Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons i morter de ciment portland, enlluit interior
Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons i morter de ciment portland, en

GDKZ0002

u

Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat

BDKZU001

u

Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrr

B071UC01

m3

Morter M-80
Altres conceptes

GDG3EG16

m

Canalització de serveis sota calçada, amb 6 tubs rígids de PVC de 90 mm de diàmetre, inclus
excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst

17,06250

€

BG21N135

m

Tub rígid de PVC de9mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al

9,57700

€

10,17050

€

17,54

€

Altres conceptes
01.06.06.007

€

BG25U144

Altres conceptes

01.06.06.006

30,62730

Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre

BDK20002

01.06.06.005

€

u

Altres conceptes
01.06.06.004

0,46000

BG2GU005

Altres conceptes
01.06.06.003

8

GDG3EG17

m

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 90 mm de diàmetre,
incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst

8,87250

€

BG21N135

m

Tub rígid de PVC de9mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al

3,20280

€

5,46470

€

49,52

€

0,22700

€

15,34400

€

4,36800

€

29,58100

€

92,00

€

92,00000

€

28,71

€

Altres conceptes
01.06.07.001

GB2CEG20

m

Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ' als parament del túnel, de 92x20cm,
amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada

B0DZA000

l

Desencofrant

B060U430

m3

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida
Altres conceptes

01.06.07.002

GT11005

m2

Subministrament i muntatge de pannells d'acer vitrificat en color standdard, inlcoent estructura i
perfileria de fixació, totalment instal·lat.
Sense descomposició

01.06.08.001

G22CU10U

u

Col·locació de punt de referència per a mesurar convergències a excavació de túnel

B0AAU101

u

Cartutx de resina per a empernatges

1,21000

€

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

1,44300

€

26,05700

€

1.189,65

€

1.079,05000

€

110,60000

€

504,00

€

457,14000

€

46,86000

€

1.379,70

€

1.251,43000

€

128,27000

€

58,80

€

53,33000

€

5,47000

€

47,25

€

42,86000

€

4,39000

€

10.000,00

€

10.000,00000

€

Altres conceptes
01.06.08.002

GLIGNT38

BLIGNT38

u

u

Cèl·lula de pressió total de corda vibrant de rang fins a 10 MPa i sensibilitat de l'1%.
Subministrada i instal·lada.
Cèl·lula de pressió total de corda vibrant de rang fins a 10 MPa i sensibilitat de l'1%. S
Altres conceptes

01.06.08.003

GLIGNT39

BLIGNT39

u

u

Extensímetre amb rang de 0 a 3.000 microdeformacions i precisió millor que l'1% del fons
d'escala, incloent el sistema de connexió per realitzar les mesures.Subministrat i instal·lat.
Extensímetre amb rang de 0 a 3.000 microdeformacions i precisió millor que l'1% del f
Altres conceptes

01.06.08.004

GLIENT42
BLIENT42

u

u

Capçal superior de barnilla d'extensòmetre
Capçal superior de barnilla d'extensòmetre
Altres conceptes

01.06.08.005

GLIENT43
BLIENT43

m

m

Barnilla extensomètrica.

Barnilla extensomètrica.
Altres conceptes

01.06.08.006

GLIENT44
BLIENT44

u

u

Element de fons de barnilla extensomètrica.
Element de fons de barnilla extensomètrica.
Altres conceptes

01.10.01.001

9

GRNEG40

mes

Depuració de l'aigua efluent del túnel, que inclou la línia d'aigua, la línia de fangs, el transport i
l'abocament de l'aigua a la xarxa de clavegueram, el transport i abocament de fangs a abocador,
instal·lacions elèctriques, obra civil i analítiques.
Sense descomposició
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1

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
CAPÍTOL

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01

Moviment de terres
Sosteniment
Embrocaments
Impermeabilització i drenatge
Ferms i paviments
Canalitzacions i prismes
Revestiments i acabats
Auscultació i control
Túnel

SUBCAPÍTOL
CAPÍTOL

01.02.01
01.02

Mesures correctores d'impacte ambiental
Mesures correctores d'impacte ambiental

1.914.738,37
2.621.207,71
745.560,13
325.409,00
169.616,35
35.293,26
317.983,12
17.771,40
6.147.579,34
60.000,00
60.000,00
6.207.579,34

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
OBRA

01.01
01.02
01

Túnel
Mesures correctores d'impacte ambiental
Pressupost 708-PRO-EG-3964

6.147.579,34
60.000,00
6.207.579,34
6.207.579,34

Import

NIVELL 1: OBRA
OBRA

01

Pressupost 708-PRO-EG-3964

6.207.579,34
6.207.579,34

Euro
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1

%

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
CAPÍTOL

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01

Moviment de terres
Sosteniment
Embrocaments
Impermeabilització i drenatge
Ferms i paviments
Canalitzacions i prismes
Revestiments i acabats
Auscultació i control
Túnel

SUBCAPÍTOL
CAPÍTOL

01.02.01
01.02

Mesures correctores d'impacte ambiental
Mesures correctores d'impacte ambiental

30,85
42,23
12,01
5,24
2,73
0,57
5,12
0,29
99,03
0,97
0,97
100,00

%

NIVELL 2: CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
OBRA

01.01
01.02
01

Túnel
Mesures correctores d'impacte ambiental
Pressupost 708-PRO-EG-3964

99,03
0,97
100,00
100,00

%

NIVELL 1: OBRA
OBRA

01

Pressupost 708-PRO-EG-3964

100,00
100,00

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..........................................................................

6.207.579,34

13,00 % Despeses generals SOBRE 6.207.579,34.............................................................

806.985,31

6,00 % Benefici industrial SOBRE 6.207.579,34..................................................................

372.454,76

Subtotal

7.387.019,41

16,00 % IVA SOBRE 7.387.019,41......................................................................................

1.181.923,11

€

8.568.942,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUIT MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS )

