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1. INTRODUCCIÓ 
Amb data de 7 d’octubre de 2008, la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya redacta l’Ordre d’Estudi número 080802 “Millora local. Implantació d’un 
tercer carril a la carretera C-55 del P.K 9+360 al 11+400. Tram: Collbató “, amb clau 
de projecte MB-07109. 

Amb data 17 de març de 2009, GISA adjudica a Eurogeotècnica, S.A. la redacció del 
present projecte. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
El present projecte té per objecte la definició i valoració dels treballs necessaris per la 
implantació d’un tercer carril per facilitar els avançaments a la carretera C-55 entre el PK 
9+360 i 11+400, així com l’adequació i millora del drenatge, la senyalització vertical i 
horitzontal i els sistemes de seguretat. 

El tram es troba situat al municipi de Collbató, dins la comarca del Baix Llobregat, i 
discorre en paral·lel al riu Llobregat, travessant el Parc Natural de Montserrat. 

Fig. 1.  Localització de l’àmbit de projecte 

El projecte serà compatible, en el seu extrem final, amb l’actuació amb clau A-TX-03477-
A1, projecte promogut per la Direcció General del Transport Terrestre i en el que es 
dissenya la rehabilitació i millora de l'aeri de Montserrat i els seus accessos. 

3. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
Pel desenvolupament del projecte s’ha realitzat una inspecció visual detallada “in situ” 
dels diferents elements que formen part de la carretera actual així com del seu estat 
general. 

S’ha realitzat un inventari de les barreres de seguretat existents i s’han estudiat els llocs 
on caldrà col·locar noves barreres de seguretat així com els trams on s’han de canviar els 
suports de les barreres existents, els seus terminals o el sistema complert. 

S’ha estudiat també la senyalització vertical de codi i la d’orientació, determinant la seva 
adequació o no a la normativa vigent així com el seu estat de conservació, les obres de 
drenatge, tant longitudinal com transversal, així com l’estat actual del ferm. 

Tanmateix, s’ha realitzat una visita per tal de localitzar els possibles passos de fauna 
actuals i/o futurs, la vegetació existent i les seves característiques, així com d’altres 
aspectes relacionats amb el medi ambient. 

3.1. JUSTIFICACIÓ DEL CARRIL ADDICIONAL 
A continuació es justifica, des de diferents paràmetres relacionats amb la seguretat, la 
necessitat de creació d’un carril addicional en el tram de projecte. 

3.1.1. Accidentabilitat 
El Servei Territorial de Carreteres de Barcelona ha facilitat les dades dels accidents 
automobilístics ocorreguts a la carretera C-55 durant el període 2.002 a 2.008, entre els 
PK 9+000 i 11+800. 

Aquestes dades contenen, entre d’altres, la data, el PK i el carril on va tenir lloc l’accident, 
el tipus d’accident, els vehicles i persones implicades, així com el número d’accidentats 
lleus, greus i morts. 

A l’annex 14: Anàlisi de la seguretat viària, s’analitza aquesta tenint en compte les 
interseccions i els moviments permesos al llarg del traçat, les distàncies de visibilitat 
segons la normativa vigent, les zones d’avançament actual a la carretera i la correlació 
dels accidents amb tots aquests elements. 

L’annex conclou que es produeix un major número d’accidents amb víctimes mortals per 
infraccions dels vehicles que circulen pel carril dret (ascendent). 

Per tant, la implantació d’un carril addicional en sentit ascendent (direcció Manresa) pot 
ajudar a millorar notablement la seguretat d’aquest tram de carretera. 

3.1.2. Nivell de servei 
Segons la Instrucció de Carreteres, Norma 3.1-IC Traçat, es disposarà d’un carril 
addicional quan el nivell de servei estigui per sota del definit a la taula 7.1. Per el cas que 
ens ocupa, el nivell que correspon a una carretera convencional de velocitat 90 km/h es el 
D.

Inici actuació 

Final actuació 
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Segons es justifica a l’annex 10: Trànsit, el nivell actual de la carretera es l’F, nivell de 
colapse, calculat segons el Manual de Capacitat de Carreteres del Transportation 
Research Board, National Academy of Sciences, E.E.U.U. 

Per altre banda, la disminució de velocitat dels vehicles pesants, calculada segons la 
figura 7.1 de la Norma 3.1-IC, no es un condicionant per la implantació d’un carril 
addicional, ja que aquesta disminució no arriba a 5 km/h, al ésser la rampa màxima del 
1,90% durant 600 m en el carril direcció a Manresa i del 3% durat menys de 100 m. en la 
direcció contrària. 

Considerem, per tant, que no es imperatiu la creació d’un carril addicional per vehicles de 
circulació lenta. 

La longitud efectiva del carril ràpid resultant es d’uns 130 m. superior a la longitud del 
carril lent, segons es desprèn de l’anàlisi feta a l’apèndix 1: Carril addicional, de l’annex 4: 
Traçat. 

Es considera doncs mes oportú la creació d’un carril addicional per circulació ràpida, que 
s’implantarà a l’esquerra del carril actual en sentit de circulació Manresa. 

3.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 
L’àmbit de l’actuació correspon a la carretera C-55 entre els PK 9+360 i 11+400, dins el 
terme municipal de Collbató. 

La actuació consisteix en la execució de les següents obres: 

 Ampliació de plataforma amb un carril addicional per a vehicles ràpids situat en el 
sentit direcció Manresa.  

Aquesta ampliació es realitza amb ocupació dels terrenys situats a la dreta de la 
carretera (costat riu), entre l’inici del projecte i les proximitats del restaurant. A la 
zona del restaurant es fa una transició cap el costat muntanya, per es realitza la 
ampliació de la plataforma, pràcticament en la seva totalitat, fins el final del projecte. 

 Modificació de la intersecció de la C-55 amb la B-113 per permetre els girs a 
esquerra als vehicles lleugers, i també el canvi de sentit dels vehicles que circulen 
en direcció a Barcelona. 

 Extensió de la capa de trànsit a tota l’amplada definitiva de la carretera, prèvia 
actuació de saneig de flonjalls a l’inici del tram. 

 Modificació de les obres de drenatge transversal per tal de donar compliment als 
criteris de càlcul i disseny de l’ACA. 

 Construcció d’una de les OD transversal amb calaix de 4 x 2 m. interior, adaptat 
com a pas de fauna. 

 Perllongament de les OD del drenatge longitudinal i formació de nous brocs de 
sortida. 

 Noves cunetes triangulars. 

 Senyalització horitzontal, vertical de codi i d’orientació noves. 

 Col·locació de noves barreres metàl·liques de seguretat. 

 Hidrosembres, plantacions i altres mesures correctores. 

Compatibilitat amb el projecte de clau A-TX-03477-A1 

Com s’ha comentat anteriorment, el projecte serà compatible, en el seu extrem final, amb 
l’actuació amb clau A-TX-03477-A1, projecte promogut per la Direcció General del 
Transport Terrestre i en el que es dissenya la rehabilitació i millora de l'aeri de Montserrat 
i els seus accessos. Aquest projecte contempla la definició d’un nou enllaç que permet 
realitzar tots els moviments entre l’accés a l’aeri i la carretera C-55. Així es preveuen 
nous carrils d’espera al tronc de la carretera i es defineixen carrils d’acceleració i 
desacceleració per a la intersecció. En el gràfic següent es mostra l’actuació general del 
projecte de clau A-TX-03477-A1, que és compatible amb les obres del tercer carril del 
present projecte. 

Millora de l'aeri de Montserrat i els seus accessos contemplada al projecte de clau A-TX-03477-A1. 

Cal dir que, per tal d’independitzar les actuacions de millora contemplades en un i altre 
projecte, i no supeditar l’inici d’unes obres a l’execució de les obres de l’altre projecte, en 
el present projecte constructiu s’ha finalitzat el nou tercer carril, transicionant a la secció 
actual de la carretera, de 1+1. D’aquesta manera, es permet du a terme amb posterioritat, 
les obres de millora de l’accés a l’aeri (A-TX-03477-A1), sense necessitat d’estar lligades 
en el temps. 
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3.3. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
GISA ha facilitat cartografia a escala 1:50.000, 1:5.000 i 1: 1.000 realitzada per l’ICC així 
com aixecaments taquimètrics de la traça actual. 

El sistema de coordenades emprat en la redacció del present projecte constructiu és el 
que fa referencia al ED50. 

A l’annex núm. 3: Cartografia i topografia, s’inclou la memòria descriptiva, les 
coordenades i ressenyes dels vèrtexs i l’esquema de la poligonal bàsica.  

3.4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

3.4.1. Introducció 
A l’annex núm. 9: Geologia i geotècnia, es presenten els resultats dels treballs de 
geologia i geotècnia del projecte. 

Per a la realització d’aquest annex s’ha recopilat la informació disponible pel que fa a 
cartografia geològica, geotècnica i hidrològica. 

Per altre banda s’ha realitzat una campanya de reconeixements consistent en la 
realització de 6 cales mecàniques al sol i l’extracció de 3 testimonis del ferm, per tal de 
definir bàsicament la classificació dels materials segons el PG3 i les característiques del 
paviment actual. 

3.4.2. Marc geològic 
La zona d’estudi es troba situada en els límits de la fosa Terciària que té origen a la 
Orogènesi Alpina . Per aquesta raó litològicament, aquesta unitat es troba dominada per 
sediments terciaris en fàcies continentals (fàcies vermelles), conglomerats eocens i 
oligocens en els extrems de la conca, i materials progressivament més fins, com sorres, 
margues i argiles amb diferents graus de cimentació (argil·lites i gresos cimentats) fins 
arribar a materials de tipus carbonatats en el centre de la conca. 

3.4.3. Caracterització geotècnica dels materials 
En la zona d’estudi es van identificar els següents materials. 

Unitat Tv: Terra vegetal: 

Superficialment es localitza una unitat de terreny vegetal, constituïda per llims de 
tonalitats marrons a negrenques que presenten graves i gravetes disperses, així com 
també arrels. 

Unitat R: Reblert d’esplanada actual 

Per sota de la unitat de terreny vegetal, a totes les calicates es localitza una unitat 
essencialment detrítica constituïda per graves i gravetes subarrodonides amb matriu 
llimosa marró, tot i que a la calicata 4 s’ha detectat un material més llimós. 

Aquesta unitat es pot catalogar com a GM-GP segons la classificació de Casagrande 
mostrant com a fracció grollera secundària abundants còdols dispers. 

Des del punt de vista geotècnic, es tracta d’uns materials dotats de compacitat 
mitjanament denses a denses. Aquests materials es presenten fins les següents 
fondàries referides a les boques de les cales: 

Unitat T: Substrat rocós terciari 

Finalment per sota de la unitat R es detecta el substrat rocós de la zona constituït per la 
intercalació dels següents nivells: 

T1 Alternança de gresos i lutites amb intercalacions de conglomerats de color 
vermell.

T2 Conglomerats massius i en menor proporció gresos i lutites vermelles. 

Segons s’ha observat als afloraments presents a la traça, aquests nivells es troben 
estratificats en estrats tabulars i d’elevada continuïtat amb un cabussament inferior a 20°. 

3.4.4. Excavabilitat 
De les conclusions referents a l'excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, l’autor del 
projecte defineix a efectes d’establir un preu per les unitats d’excavació, un percentatge 
de roca a excavar amb utilització d’explosius o martells hidràulics d'un 80% en desmunts i 
d'un 50% a rases, pous i fonaments d’estructures sempre en funció de la potència dels 
mitjans d’excavació emprats pel contractista; el percentatge podria ésser superior o 
inferior a l'esmentat, essent "a risc ventura" del contractista la diferència que es pugui 
assolir. 

3.4.5. Terraplens i desmunts 
En la zona d’estudi entre el PK 1+500 i 1+900 la carretera s’amplia per la banda esquerra 
del traçat i es crearan nous desmunts. A continuació es mostren els nous desmunts. 

DESMUNTS MATERIALS TALUS ALÇADA 
TALUS (m) 

ANGLE 
PROPOSSAT

Desmunt 4 Alternança gresos i 
conglomerats <4 1H:3V 

Desmunt 5 Alternança gresos i 
conglomerats <7 1H:3V 

Desmunt 6 Alternança gresos i 
conglomerats <7 1H:3V 

Taula 1. Descripció dels desmunts estudiats. 

Tots els desmunts de la traça estan formats en la seva totalitat per materials rocosos es 
proposa un pendent 1H:3V i cap d’ells mostra inestabilitat en front la caiguda de blocs. 

Els terraplens identificats al llarg de la traça es recolzen sobre materials del terraplè 
actual de la unitat geotècnica R, la qual ha esta classificada com a material tolerable i per 
tant apte per a terraplens. Es recomana que els terraplens tinguin un angle 3H:2V. 
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3.4.6. Aprofitament de materials 
Els materials de la unitat geotècnica R formats per graves i gravetes amb matriu llimosa 
es classifiquen com sòls tolerables. 

Els materials de la unitat T provinents dels desmunts al llarg del traçat es classifiquen 
com a sòls seleccionats i/o adequats en un percentatge variable entre el 40% i el 60%, en 
funció del procés d’excavació i matxuqueig dels nivells conglomeràtics i gresosos, i sense 
aprofitar els nivells lutítics. 

En cas d’aprofitar aquests materials lutítics de la unitat T el material obtingut es 
classificarà com a tolerable. 

La categoria d’esplanada desitjada serà possiblement una E2 o E3 a tal efecte s’exposen  
les pertinents configuracions per a un sol tolerable (0): 

Esplanada E2: 

 Terreny natural (0) + 75 cm. de sòl seleccionat (2) 

 Terreny natural (0) + 25 cm. de sòl estabilitzat (S-EST1) + 25 cm. de sòl 
estabilitzat (S-EST2) 

 Terreny natural (0) + 50 cm. de sòl adequat (1) + 40 cm. de sòl seleccionat (2). 

Terreny natural (0) + 25 cm. de sòl estabilitzat (S-EST1) + 25 cm. de sòl 
seleccionat (3) 

Esplanada E3: 

 Terreny natural (0) + 30 cm. de sòl seleccionat (2) + 30 cm. de sòl estabilitzat (S-
EST3)

 Terreny natural (0) + 50 cm. de sòl adequat (1) + 30 cm. de sòl estabilitzat (S-
EST2)

3.5. TRAÇAT 
A l’annex núm. 4: Traçat, es descriuen les característiques geomètriques que defineixen 
el traçat. Les dades de partida pel disseny han estat: 

 Via original: Carretera convencional de dos carrils, un per sentit, amb vorals 

 Velocitat de projecte: 90 km/h. 

 IMD a l’any 2.007, Estació 138-08: 28.934 veh./dia amb un % pesants del 8,40% 

 IMD a l’any 2.007, Estació 35501108: 16.963 veh./dia amb un % pesants de 
12,86%

3.5.1. Secció tipus 
La secció tipus del tronc principal s'ha projectat amb tres carrils de 3,50m d'amplada i 
vorals de 1,50m. Amb una berma en desmunt i terraplè de 0,50m al costat del paviment. 
En cas de cuneta, s'ha projectat per el costat esquerre una de 1,50 m d'amplada amb una 

fondària de 0,33 m. A continuació es disposa una banqueta d'un metre i mig abans del 
talús de desmunt 1H:3V. Per el costat dret la cuneta és la STR-15. 

El pendent per a tots els terraplens és 3H:2V. 

L'eix 3 no te secció tipus definida ja que la seva amplada és molt variable, adaptant-se al 
paviment existent i formant una plataforma més generosa que l'actual. 

3.5.2. Característiques geomètriques 
Les principals característiques geomètriques es mostren en el següent quadre on figuren 
els paràmetres màxims i mínims de traçat de l’eix del tronc.  

Els criteris tinguts en compte a l’hora de definir el traçat, tant en planta com en alçat, són 
els recollits a la “Norma 3.1-IC. Trazado” de gener de 2000. 

Tronc (Eix 1) Traçat 

Radi mínim 160 m 

Radi màxim 500 m 

Kv convex mínim 4.200 

Kv còncau mínim 3.500 

Long. mínima d’acord vertical 103,25 m 

Inclinació mínima

Inclinació màxima 

-0,2%

3,99%

Peralt màxim (Existent) 

Amplada calçada 13,50 m 

Amplada carrils 3,50 m 

Voral dret 1,50 m 

Voral esquerre 1,50 m 
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3.5.3. intersecció amb la carretera B-113 

El present projecte constructiu contempla la modificació de la intersecció de la C-55 amb 
la B-113 per permetre els girs a esquerra als vehicles lleugers, i també el canvi de sentit 
dels vehicles que circulen en direcció a Barcelona. Això comporta definir un carril central 
d’espera per aquests girs. Tal i com es pot veure a l’esquema. 

Al plànol 04AF02 es poden consultar les dades geomètriques de la nova intersecció 
dissenyada (longituds de carrils, falques de transició, etc...) 

3.6. MOVIMENT DE TERRES 
Sempre que sigui possible, els materials que s’obtinguin de les excavacions a executar al 
llarg de la traça d’estudi s’utilitzaran en la formació de terraplens i altres usos fixats al 
present projecte.. 

La excavació afectarà a dos tipus de materials. Aquests son:  

 Els materials de la unitat geotècnica R formats per graves i gravetes amb matriu 
llimosa. 

 Els materials de la unitat T format per nivells conglomeràtics i gresosos amb 
intercalacions de nivells lutítics. 

Les dades bàsiques del moviment de terres són: 

  Desmunt total:      9.665 m3 

  Desmunt aprofitable:        936 m3 

  Terraplè total:         936 m3 

  Terraplè de préstec:            0 m3 

  Total abocador:      8.729 m3 

 Excavació de terra vegetal (30cm):   3.746 m3 

 Sòl seleccionat tipus 2 de préstec:   2.281 m3 

 Sol estabilitzat tipus 3 de préstec:  3.405 m3 

De les dades obtingudes es dedueix que: 

El material necessari per la formació de terraplens s’obté totalment de l’obra, per tant no 
és necessària cap aportació de terres (terraplè de préstec) per l’execució del terraplè 
estructural. 

De les dades de l’annex núm. 9: Geologia i geotècnia es desprèn la necessitat de la 
formació d’una explanada E3 amb material d’aportació amb sòl seleccionat tipus 2 i sol 
estabilitzat in situ tipus 3. 

3.7. ESPLANADA 
D’acord amb l’annex de núm. 9: Geologia i Geotècnia, el sòl de l’explanació és tolerable, i 
la roca es situa a una fondària de 80 a 100 cm del terreny natural. 

Al complementar amb una capa variable de 30 cm. de sòl seleccionat tipus 2 i 30 cm de 
sol estabilitzat tipus 3 en coronació s’obté una explanada E3 d’acord amb la Norma 6.1 
IC: Seccions de .ferm. 

La base de la explanació i el nucli del terraplè és compactarà al 95% del P.M. i la 
coronació del terraplè al 100% del P.M. 

3.8. FERMS 
A l’annex núm. 7: Ferms i paviments, es justifiquen i detallen les seccions de ferm 
adoptades al present projecte que s’han determinat en funció de la categoria de trànsit. 
Tal i com es justifica a l’annex número 10 el resultat es una categoria de trànsit T1 i el 
ferm a executar serà el T-131. 

3.8.1. Ampliació de calçada 
D’aquestes consideracions s’obté les següent secció de ferm: 

 Nova caixa de paviment a les zones d’ampliació de la calçada: 

Secció tipus 131 de l’annex de seccions de ferms inclòs a la Norma 6.1 IC. 

- 3 cm de capa de trànsit amb MBC tipus BBTM 11B BM-3c amb dotació de betum 
de 60 Kg/m2.

- reg d’adherència ECR-2-m sobre ferm nou. 
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- 7cm de capa intermèdia amb MBC tipus AC22 bin B60/70 S (equivalent a S-20). 

- reg d’adherència ECR-1d sobre ferm nou. 

- 15cm de capa base amb MBC tipus AC22 base B60/70 G (equivalent a G-20). 

- Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus  ECI. 

- 25cm de base granular amb tot-u artificial. 

El tipus de lligant hidrocarbonat ha estat seleccionat en funció del tipus de capa i de la 
categoria de trànsit pesat, definides a la Norma 6.1 IC sobre seccions de ferms. Per 
tant el lligant a emprar serà del tipus B60/70 per a les capes  de base, intermèdia i del 
tipus BM-3c per la capa de trànsit.  

 Transicions longitudinals amb el ferm actual:  

La capa de 3 cm. de rodada enllaça, als límits de projecte, amb la rasant de la 
carretera actual mitjançant un fresat en cunya de 0 a 3 cm. de gruix i 6 m. de 
longitud per tal d’absorbir els 3 cm. de recrescut del ferm, resultant un pendent del 
0,5% prou suau que sigui inapreciable pel trànsit de vehicles . 

 Transicions transversals amb el ferm actual: 

A les interseccions es farà una cunya de fresat de 0 a 3 cm de gruix  en una 
longitud de 3 m. per tal d’absorbir els 3 cm. de nou paviment. El pendent resultant 
es de l’1 %. 

3.8.2. Reparació del ferm 
A ran de la inspecció visual es detecta la existència d’un flonjall de poca fondària, situat 
als PK 9+520 aproximadament. La seva longitud de 20 m. abasta el carril esquerre i la 
meitat del carril dret. El flonjall està ubicat en una zona on la cuneta sense revestir 
presenta aparentment dificultats d’evacuació de les aigües per problemes de pendent. 

En conseqüència es proposa la reparació del flonjall amb una actuació consistent en: 

 Tall i demolició del ferm bituminós a la zona d’actuació 

 Excavació fins a 1 m. de fondària i posterior rebliment amb tot-u 

 Reposició del ferm fins la cota actual amb una capa base de 10 cm. de MBC tipus 
AC22 base B60/70 G i una capa intermèdia de 5 cm. de MBC tipus AC22 bin 
B60/70 S. 

3.8.3. Accessos a camins 
A la intersecció dels camins amb la carretera objecte del projecte, en els últims 6 a 8 m., 
en funció de la geometria, es realitzarà la següent actuació sobre el paviment actual: 

 Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus ECI. 

 5 cm. de capa de MBC tipus AC16 surf B60/70 S. 

3.9. DRENATGE 
S’han estudiat les obres de drenatge necessàries per al correcte drenatge de la 
plataforma i els talussos, així com els cursos naturals que creuen la carretera en l’àmbit 
del projecte. 

Hi ha obres de drenatge existents que s’amplien, d’altres que mantenen el diàmetre i de 
nova construcció. 

A l’annex núm. 8: Climatologia, hidrologia i drenatge, es justifica el dimensionament de 
les obres de drenatge i s’hi exposen els càlculs necessaris per al dimensionament de les 
cunetes resultants per tal que tinguin un correcte funcionament hidràulic. 

A continuació es mostra una taula resum de les O.D. amb les actuacions projectades: 

3.10. ESTRUCTURES 
Les estructures del present projecte corresponen al calaix de formigó armat de la OD 1.7 i 
les aletes de les boques d’entrada i sortida, tant d’aquesta OD com de la resta de les OD 
de drenatge transversal. 

També s’inclouen les aletes de les boques de sortida, motivades per l’ampliació dels tubs 
de les OD transversals del drenatge longitudinal. 

El paràmetres de càlcul així com el resultat del mateix es reflecteix dins l’annex 11: 
Estructures i murs 

3.11. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ 
La senyalització s’ha projectat seguint les recomanacions de les normes 8.1-IC 
“Instrucción de carreteras. Señalización Vertical”, i 8.2-IC“Instrucción de carreteras. 
Marcas Viales”.

O.D. PK Estat actual mm 
Existent

Tipus Actuació Longitud (m) mm 
actuació

0.1 0+230,00 Existent 800 ODT-L Es manté la O.D. 10 m. no es modifica 800
0.2 0+522,40 Existent 800 ODT-L Perllongament 6,14 800
0.3 0+740,50 Existent 800 ODT-L Perllongament 6,45 800
0.4 0+876,00 Existent 800 ODT-L Perllongament 6,6 800
1.1 1+057,86 Existent 800 ODT-L Substitució 17,48 1.200
1.2 1+133,00 No existent - ODT-L Nova OD 20 800
1.3 1+242,50 No existent - ODT-L Nova OD 15 m 800
1.4 1+377,00 Existent 800 ODT Es manté la O.D. 15 m. no es modifica 800
1.5 1+492,52 Existent 800 ODT Substitució 20,38 2.000
1.6 1+622,00 Existent 800 ODT-L Substitució 18,39 1.200
1.7 1+735,72 Existent 800 ODT Substitució 22,93 4 x 2
1.8 1+842,44 Existent 800 ODT Substitució 19,92 2.000
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Per els elements de abalisament s’ha contemplat la OC 309/90 sobre “Recomendaciones 
sobre hitos de arista”. 

Per a la senyalització provisional de les obres s’han seguit les recomanacions i les 
normes de la instrucció 8.3-IC “Señalización de Obras”. 

Per els sistemes de contenció s’han seguit les “Recomendaciones sobre sistemas de 
contención OC 321/95 T. Y P” i les modificacions establertes a la O.C. 6/2001 i O.C. 
28/2009.

Per la protecció de motoristes s’ha seguit la OC 18/2004 i la OC18bis/08 

De l’anàlisi del inventari de barreres s’han estudiat els llocs on caldrà col·locar noves 
barreres de seguretat així com els trams on s’han de canviar els perfils doble ona de les 
barreres existents degut al seu mal estat. 

Les actuacions previstes al projecte són: 

 Nova senyalització horitzontal adaptada a la construcció d’un nou carril per 
vehicles ràpids en direcció a Manresa, i amb prohibició total de girs a esquerra en 
els accessos al restaurant i al vedat de pesca. 

 Nova senyalització vertical de codi d’acer galvanitzat 

 Nova senyalització vertical d’orientació d’alumini. 

 Pintat de marques vials a la calçada amb pintura termoplàstica reflectant. 

 Abalisament amb fites de vèrtex, fites d’aresta i balises cilíndriques. 

 Captafars de prisma en calçada. 

 Col·locació de nova barrera de seguretat metàl·lica simple tipus BMSNA4/T. 

 Col·locació d’extrems de 12 m. amb suport tubulars cada 2 m. 

 Substitució del perfil doble ona per altre de nou en les barreres deteriorades. 

 Col·locació de pantalla per a protecció de motociclistes homologada, amb braç de 
subjecció cada 2 m. 

A l’annex núm. 13: Senyalització, abalisament i defenses, es recullen les característiques 
tant de la senyalització vertical i horitzontal com dels sistemes de contenció de vehicles i 
de l’abalisament. 

3.12. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
L’àmbit del projecte està situat al peu de la muntanya de Montserrat, en el seu vessant 
est. La carretera C-55, que s’amplia en aquest tram va sempre paral·lela al riu Llobregat a 
uns 10-15 m per damunt de la llera del riu. 

Tot el projecte es desenvolupa dins l’àmbit d’espais naturals protegits. A continuació 
s’enumeren les diferents figures de protecció: 

 Parc Natural de Montserrat 

 PEIN de la muntanya de Montserrat 

 Xarxa Natura 2000 “Montserrat-Roques blanques-riu Llobregat” 

El tret mes significatiu, des del punt de vista mediambiental es la poca permeabilitat de la 
carretera envers la fauna, agreujada per l’intens trànsit de la carretera. 

Per tal de minimitzar aquest impacte i d’altres que es descriuen a l’annex de “Mesures 
correctores d’impacte ambiental”, s’han inclòs dins el projecte una sèrie d’actuacions, 
entre d’altres, que enumerem a continuació: 

 Obra de drenatge 1.7 adaptada a pas de fauna, amb secció rectangular de 4 x 2 
m. Aquesta obra de drenatge, per requeriments hidrològics era de 2 m. de 
diàmetre.

 Plantacions al costat de les boques de sortida de les OD 1.6, 1.7 i 1.8 

 Plantacions al costat dret de la carretera de diferents espècies arbòries i 
arbustives des de l’inici del projecte fins el restaurant. 

 Col·locació d’una tanca per impedir el pas de la fauna a la carretera i conduir-la 
cap a la OD 1.7 habilitada com a pas de fauna. 

La descripció del medi, l’anàlisi ambiental i les mesures correctores aplicades es 
desenvolupa en detall a l’annex 24: Mesures correctores d’impacte ambiental. 

3.13. EXPROPIACIONS 
A l'annex núm. 16: Expropiacions, es recull el llistat de finques i propietaris afectats per 
les obres i es fa una valoració del cost de les expropiacions i ocupacions temporals. 

La informació cadastral de les finques afectades per les obres s’ha obtingut de la 
Gerència Territorial del Cadastre de Barcelona. 

Els plànols parcel·laris s’han obtingut del plànols del Cadastre adaptats a la ubicació de la 
carretera en el territori, segons plànol topogràfic 1:1.000 i ortofotos 1:2.500 de l’ICC 

Els criteris generals per determinar la línia d’expropiació deguda a les obres son els 
següents: 

 Tronc: paral·lela a 3 metres de la línia d’ocupació. 

 Aplicant els preus unitaris, en funció del tipus d’ús del terreny, a la superfície 
afectada s’obté la valoració de les expropiacions. 

Aplicant aquest criteris, el cost total de les expropiacions ascendeix a la quantitat de 
5.630,55,13 €.

3.14. SERVEIS AFECTATS 
A l’annex núm. 15: Serveis afectats s’inclouen les comunicacions amb les diferents 
companyies de serveis i les respostes d’aquestes. 

Al llarg de tot el traçat objecte d’aquest projecte no s’ens ha comunicat la existència de 
cap servei. 
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3.15. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
L’annex num. 12 té per objecte exposar les mesures necessàries que es consideren per 
tal de mantenir en servei el tram de carretera afectada per les obres de millora 
projectades i que la interferència entre les esmentades obres i el trànsit d’aquesta 
carretera sigui la mínima possible al llarg de les diferents fases d’execució del present 
Projecte constructiu d’eixamplament que ens ocupa. 

Recordem que es tracta d’una carretera convencional 1+1 d’una única calçada i un carril 
per sentit de circulació. 

Les obres projectades, tractant-se de l’eixamplament i millora d’un vial existent sense una 
alternativa factible de desviament, fa inviable un tall total de la zona d’obres. Per altra 
banda, l’execució de camins auxiliars per desviar el trànsit també resulta inviable per 
l’impacte econòmic, de termini i ambiental.  

Dit això, l’opció aconsellable és l’estretament dels carrils, tot i que puntualment es 
possible la necessitat de realitzar un tall alternatiu per tal de poder executar les obres, 
buscant això sí, un impacte mínim en el trànsit. 

4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA 2012, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos 
per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya 
en un únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5%, tal 
com queda reflectit a la justificació de preus. 

5. PLA D’ASSAIGS 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 
l’execució de les obres. A l’annex 2 queda reflectit la proposta del pla d’assaig on 
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 
realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del pla del control de qualitat. 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran 
d’estar acreditats en els següents apartats: 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer 
(EHA) 

Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 

Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 

Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements 
geotècnics (GTC) 

Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 

3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 

Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 59.403,68
(CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS, el que suposa un 3,67 % respecte al pressupost d’execució per contracte (sense 
iva) de l’obra. 

6. SEGURETAT I SALUT 
En compliment de l’article 4t del reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, en el present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut dins l’annex núm. 18. 

El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de VINT-I-UN MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (21.551,16  €), import que queda recollit 
com un capítol independent del Pressupost d’Execució Material de l’Obra. 

7. PLA D’OBRES 
En compliment  de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 
1 paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, s’elabora l’Annex núm. 18: Pla d’obres, on s’estudia amb caràcter indicatiu el 
possible desenvolupament de les obres. 

Per calcular el termini d’execució de les obres s’ha considerat: 

 Jornades laborals de vuit hores i mesos de vint-i-dos dies laborals. 

 Els rendiment emprats són aproximadament els recollits en la justificació de preus. 

En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 8 mesos. 
.
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8. GESTIÓ DE RESIDUS 
A l’annex núm. 23: Estudi de la gestió de residus de la construcció i demolició, es dona 
compliment a allò que estableix el Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest RD, en el seu 
article 4rt, dins les “obligacions del productor de residus de construcció i demolició”, indica 
que, a més dels requeriments exigits per la legislació sobre residus, caldrà “Incloure en el 
projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició”. 

El pressupost de l’Estudi de gestió de Residus de Construcció i Demolició que s’ha 
incorporat al Pressupost d’Execució Material de l’Obra com a partida alçada a justificar 
per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició ascendeix a la quantitat de MIL 
CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (1.118,23 €). 

9. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment  del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels 
articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix a 
dotze (12) mesos, no te revisió de preus.

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36, i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 i 55 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser 
exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 

Grup A G 

Subgrup 2 4 

Categoria c e 

11. RELACIÓ DE SUBSISTEMES D’OBRA SUSCEPTIBLES DE LA 
SEVA SUBCONTRACTACIÓ 

A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instal·lacions que formen 
part del projecte i que, bé degut al seu important volum respecte el total de les obres, o 
bé degut a la seva complexitat o especificitat tècnica, aquests subsistemes són 
susceptibles d’ésser subcontractats a tercers per part de l’adjudicatari de les obres. 

 Elements de defensa i protecció 9,48% 

 Senyalització horitzontal 3,42% 

 Senyalització vertical de codi/orientació 1,69% 

 Plantacions i sembres: 2,41% 

12. TITULARITATS I CATALEGS 
La titularitat de les vies un cop realitzades les obres és la següent: 

 C-55, d’Abrera a Solsona, PK 9+360 a 11+400. 

Titularitat de la Generalitat de Catalunya 

 Intersecció en T, entre la C-55 i la B-113, al PK 9+580: 

Titularitat de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta titularitat defineix els organismes que tenen la responsabilitat de l’explotació i el 
manteniment de cadascun dels vials. 

13. PRESSUPOST 
D’acord amb el Pressupost General de l’Obra, el Pressupost d’Execució Material de 
l’Obra ascendeix a la quantitat de 1.360.429,89 € (UN MILIÓ TRES-CENTS SEIXANTA 
MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) que 
comporta, aplicant els coeficients de Despeses Generals (13 %) i Benefici Industrial (6 
%), així com l’IVA corresponent (21 %), un Pressupost d’Execució per Contracte de 
1.958.883,00 € (UN MILIÓ NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA-TRES EUROS AMB ZERO CÈNTIMS). 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA ............................ 1.360.429,89 € 

Despeses Generals (13%) .........................................................................    176.855,89 € 

Benefici Industrial (6%) ..............................................................................      81.625,79 € 

Subtotal .....................................................................................................  1.618.911,57 € 

IVA (21%) sobre 1.618.911,57 € ................................................................    339.971,43 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA  ................  1.958.883,00.- € 

14. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA  ................  1.958.883,00 € 

PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS ............................................... ........ 5.630,55 € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ .............  1.964.513,55 € 

El present pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de 
1.964.513,55 € (UN MILIÓ NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS TRETZE 
EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS). 



Direcció General de Carreteres 

                                                                                                                                                                   

Tercer carril a la C-55. PK 9,3 a 11,4. Collbató 

Clau: MB-07109 

11 MEMÒRIA

15. RELACIÓ DE SUBSISTEMES D’OBRA SUSCEPTIBLES DE 
LA SEVA SUBCONTRACTACIÓ 

A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instal·lacions que formen 
part del projecte i que, bé degut al seu important volum respecte el total de les obres, o 
bé degut a la seva complexitat o especificitat tècnica, aquests subsistemes són 
susceptibles d’ésser subcontractats a tercers per part de l’adjudicatari de les obres: 

- Moviment de terres (capes granulars)  

- Capes de ferm de mescles bituminoses   

- Elements de defensa i protecció  

- Drenatge  

16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es 
manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit a l’article 125 del 
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que 
són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 
de juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

Annex núm. 1: Antecedents 

Annex núm. 2: Annex de qualitat i medi ambient 

Annex núm. 3: Cartografia i topografia 

Annex núm. 4: Traçat 

Annex núm. 5: Replanteig 

Annex núm. 6: Moviment de terres 

Annex núm. 7: Ferms i paviments 

Annex núm. 8: Climatologia, hidrologia i drenatge 

Annex núm. 9: Geologia i geotècnia 

Annex núm. 10: Trànsit 

Annex núm. 11: Estructures i murs 

Annex núm. 12: Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra 

Annex núm. 13: Senyalització, abalisament i defenses 

Annex núm. 14: Anàlisi de la seguretat viària 

Annex núm. 15: Serveis afectats 

Annex núm. 16: Expropiacions 

Annex núm. 17: Estudi de seguretat i salut laboral 

Annex núm. 18: Pla d’obres 

Annex núm. 19: Justificació de preus 

Annex núm. 20: Pressupost per a coneixement de l’Administració 

Annex núm. 21: Estudi de la tipologia d’interseccions. 

Annex núm. 22: Titularitat i catàlegs 

Annex núm. 23: Estudi de la gestió de residus de la construcció i demolició 

Annex núm. 24: Mesures correctores d’impacte ambiental 

Annex núm. 25: Reportatge fotogràfic 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Estadística de partides 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum de pressupost  

Pressupost general 
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18. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’anterior, es considera suficientment explicat i justificat el Projecte que és sotmès a 
la Superioritat per si s’estima convenient la seva aprovació. 

Sant Cugat del Vallès, novembre de 2012

L’Enginyer Autor del Projecte

Jordi Torrelles Rico 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

EUROGEOTECNICA, S.A. 
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