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1. ANTECEDENTS 

El carrer Joan Benajam de la Vila de Blanes és un carrer que s’inicia al final del carrer Vila de Lloret, per donar 
accés al col·legi públic Ventijol i a l’institut Serrallarga. 

L’àmbit del projecte és el tram del carrer Joan Benajam, d’uns 160 m, des de la seva mateixa bifurcació fins al 
barri d’entrada del col·legi públic Ventijol. Aquest tram de carrer discorre paral·lel a un torrent existent, tot i que 
amb una diferència de cota d’uns 5,5 m, de mitjana, estant el carrer per sobre de la cota del torrent. 

El talús existent entre el carrer Joan Benajam i el torrent és de terra vegetal natural, amb un pendent pràcticament 
vertical. Aquest talús, al esser de terra natural i no cohesionat, ni estabilitzat, amb el transcurs del temps s’ha anat 
deteriorant i buidant-se, arribant a la situació de que ha deixat algun tram de carrer sense caixa de paviment, 
quedant la plataforma del carrer en voladís. 

 

2. ESTAT ACTUAL 

La situació actual del carrer, no representant actualment un rics imminent, sí que es troba en una situació de 
degradació i feblesa estructural avançat, havent començat a cedir mig carrer. El mig carrer des de l’eix del mateix, 
cap al talús, marca una fissura longitudinal, que denota que la caixa de paviment està perdent capacitat portant, 
cedint aquesta i ocasionant un pendent transversal cap al talús. 

De la mateix manera, la vorada i la tanca biona de la carretera, en molts punts es troba desalineada o, fins i tot, ja 
no hi ha vorada en alguns punts, al estar aquesta en voladís i havent caigut al torrent. 

També hi ha algun post de la xarxa elèctrica que té la seva sabata de fonamentació en el talús i al estar cedint 
aquest, el post està baixant, de manera progressiva, pel talús i es troba desaplomat. 

En una part del cap de talús existeix una antiga caseta d’una escomesa elèctrica d’un antic bombament particular, 
que està en desús, i aquesta caseta també es troba afectada per la degradació del talús, doncs la caseta també 
s’ha començat a desplaçar.  

 

 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la construcció d’un mur de contenció pel carrer Joan Benajam, en el tram d’uns 
160 m d’afectació, iniciant-se des de la bifurcació del mateix carrer i en direcció a l’entrada del col·legi públic 
Ventijol. 

El projecte comprèn l’arranjament del talús existent amb la construcció d’un nou mur de contenció, construït amb 
rocalla de peces de formigó prefabricada i arriostrada i la reconstrucció del carrer afectat, havent de fer una nova 
caixa de paviment i l’encintat amb una nova vorada en el costat del talús i la col·locació d’una tanca biona en 
reposició de l’existent. 

Respecte els serveis existents, es procedirà a la demolició de l’antiga caseta de l’escomesa elèctrica del 
bombament particular, que actualment està en desús i en terreny públic. 

Pel que fa als serveis afectats de la xarxa d’electrificació, es destinarà una partida per apuntalar i assegurar els 
posts afectats, per després refer la seva sabata de fonamentació i assegurar la seva estabilitat. 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

Les obres s’iniciaran amb el desmuntatge de la tanca biona, la demolició del paviment afectat i la desbrossada i 
neteja de tot el talús natural del marge dret del torrent. 

Posteriorment es procedirà al desmunt i buidat del talús natural, en una amplada d’uns 100 cm, suficient per 
col·locar les peces de rocalla prefabricada, més una capa de graves en el trasdos del mur i una malla geotextil. 
D’aquesta manera no s’afecta a la secció actual del torrent, no modificant la seva amplada, ni a la seva capacitat 
hidràulica de transport. Únicament es refà el talús existent, però assegurant l’estabilitat estructural i portant del 
terreny. 

En el peu del talús es realitzarà una excavació de rasa de secció 80 x 80 cm, on s’executarà la fonamentació del 
mateix. 

La sabata de fonamentació del mur serà correguda i de 80 cm m d’ample i 80 cm d’alçada, armada amb 4ø16 i 
cèrcols de ø12 cada 60 cm. El formigó a utilitzar a la fonamentació de la sabata serà HA-30/B/20/IIA, amb un 
armat d’acer tipus B-500-S, amb juntes de treball < 8 m i juntes de dilatació de < 20 m. 
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El mur de contenció a construir serà amb rocalla prefabricada de formigó, amb peces de mides 1,20 x 0,50 x 0,80 
m i de 1.200 a 1.300 kg de massa, segons EN 15258:2008, col·locada amb mitjans mecànics i arriostrada, 
formant un talús amb un pendent de 30º. 

En el mur es construiran dos cèrcols d’arriostrament de 35 x 50 cm, armats amb 6ø12 i cèrcols cada 40 cm amb 
ø8. Aquests arriostraments es construiran un en coronament del mur i l’altre a mitja alçada del mateix. El formigó 
a utilitzar serà el mateix que el de la fonamentació del mur, HA-30/B/20/IIA. 

Tota la construcció del mur s’executarà des de la plataforma del carrer Joan Benajam, mitjançant grues, 
excavadores, camions i maquinaria adequada per aquesta construcció. 

El càlcul del mur s’ha realitzat segons les “Recomenacions pel disseny i construcció de murs d’escullera en obres 
de carreteres” de maig de 1998 del Ministeri de Foment i la construcció de la rocalla d’acord amb les prescripcions 
de la norma EN 15258:2008 i d’acord amb els criteris de fabricació d’una empresa certificada en aquest producte, 
FAMADA I PLA, S.L. 

Executat el mur de contenció, s’acabarà refent el talús natural amb terres adequades procedents de l’excavació 
prèvia i correctament esteses i compactades, per tal de restituir la naturalesa i geometria del talús existent. Doncs 
en l’actualitat el talús presenta una geometria molt variable i heterogènia i fa impossible que el nou mur de 
contenció a construir repliqui aquesta geometria, per tant, es projecta fer un mur de contenció homogeni i 
uniforme i després restituir la geometria existent amb l’aportació de terres procedents de la mateixa excavació. 
Prèviament a la restitució del talús amb les terres, es col·locarà una malla geotèxtil, i una vegada refet el talús 
natural, s’acabarà amb una hidrosembra per estabilització de terres i talussos. 

Les transicions entre el nou mur de contenció projectat i ambdós talussos naturals existents es realitzarà amb un 
reforç d’aquestes transicions, consistent en la col·locació de rocalla al llarg dels dos metres següents a la 
finalització del mur de contenció i en tota la seva alçada. Aquest reforç no serà continu sinó que s’executarà 
col·locant pedres de rocalla a portell, donant més densitat de pedra tocant al mur de contenció i aquesta densitat 
anirà minvant a mida que s’allunyi del mur. 

Acabat el mur, es procedirà a la reconstrucció del carrer, acabant de demolir tot el paviment de calçada i fent 
l’excavació de la caixa de paviment per després procedir a executar una caixa de paviment. 

La capa subbase de paviment serà de 35 cm de gruix i es realitzarà amb una estesa i compactació del material al 
100% del P.M., utilitzant tot-u artificial. 

La capa base bituminosa serà de 9 cm de gruix i es realitzarà amb una capa de mescla bituminosa en calent, de 
composició semidensa amb granulat granític i betum asfàltic de penetració (AC 22 BASE PMB 10/40-70(BM-1) S 
MAM), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall. 

La capa de rodadura serà de 6 cm de gruix i es realitzarà amb una capa de mescla bituminosa en calent, de 
composició densa amb granulat granític i betum asfàltic de penetració (AC 16 SURF PMB 45/80-65(BM-3C) D), 
estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall. 

La nova calçada del carrer quedarà delimitada entre la vorera existent i la nova vorada a construir, a mode 
d’encintat en el costat del torrent, incloent una nova rigola, per la conducció longitudinal de l’escorrentia 
superficial. La plataforma del carrer s’executarà peraltada cap el torrent, conduint així l’aigua d’escorrentia 
superficial cap al torrent, mitjançant peces prefabricades de desguassos intercalats entre el nou encintat de 
vorada i rigola a executar en el marge del carrer. 

El pendent longitudinal de l’àmbit del carrer afectat es corregirà, eliminant els possibles punts baixos intermitjos 
que puguin existir. D’aquesta manera es donarà continuïtat a l’escorrentia superficial de l’aigua, tant 
transversalment, com longitudinalment. 

En el marge del carrer cap al torrent, s’instal·larà la nova tanca biona de seguretat, en reposició de l’existent. 

En el tram de carrer afectat existeixen 3 reixes interceptores, les quals es projecta la seva substitució completa, 
contemplant l’enderroc complet d’aquestes reixes i la construcció d’unes noves reixes interceptores. Els 
interceptors a construir es disposaran transversalment, des de la vorada existent, fins a la nova vorada a construir, 
ocupant així tot l’ample del carrer en els tres casos. Aquestes reixes es construiran seguint els criteris de 
construcció d’Aigües de Blanes, S.A. i d’acord amb les seves fitxes d’homologació. Les reixes seran les model 
BARCINO, de mides 1030x528x100 mm, col·locades sobre una caixa d’embornal construïda in situ. Aquests 
interceptors es connectaran als col·lectors de desguassos existents, els quals també s’ha projectat la seva 
reconstrucció en el seu punt de desguàs en el talús projectat, havent d’enderrocar la sortida actual, i construint 
unes noves aletes de contenció i desguàs. 

Tant els desguassos d’aigües pluvials existents, com els nous baixants previstos, es canalitzaran mitjançant 
baixants de talús en forma de cunetó, per desguassos d'aigua d'escorrentia superficial, intercalat amb vorada, 
amb peces prefabricades de formigó, en geometria en forma de “U” encadellada. Incloent la seva col·locació 
totalment acabada i la col·locació d'una pedra de rocalla en l'entrega de les aigües a la llera de la riera, per trencar 
l'energia de l'aigua. 
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El carrer s’acabarà reposant la senyalització vertical i horitzontal, seguint els criteris existents i amb 
l’assessorament de la Policia Municipal i tot seguint i complint les Normes 8.1.I.C. de 28/12/1999, del Ministerio de 
Fomento i les Normes sobre MARQUES VIALS establerts a la Norma 8.2.I.C. del “M.O.P.U.” de l’any 1985. 

 

5. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 

En la redacció del present projecte s'ha tingut en compte la normativa vigent, la qual compleix. 

Alguns dels Reglaments i Normes aplicades son les següents: 

- Normes per a la Redacció de Projectes i Direcció d'Obres Edificació. Decret 462/71 (BOE 24/03/71). 
- Control de Qualitat en l'Edificació. Decret 375/88 (DOG 28/12/88). Correcció d'errors OG 13/01/89). 

Desplegament (DOG 24/02/89, 11/10/89 i 22/06/92). 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre per 

l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (R.D. 31/1995 de 8 novembre) i el seu Reglament 
(R.D. 39/1997 de 17 de Gener). 

- Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (Ordre 28 juliol 1.974) 

(BOE 2 i 3/10/74). 
- Llei d’Urbanisme (Llei 2/2002 de 14 de març), modificada per la Llei 2004, (de 14 de desembre) i text 

refós segons DL 1/2005 de 26 de juliol. 
- Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol). 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE). 
- Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006). 
- Les Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua (B.O.E.- 13/1/76), han 

estat derogades per l’entrada en vigor del CTE. 
- El CTE també ha derogat la NBE CPI-96, però resta en vigor la normativa contra incendis de la 

Generalitat, sobretot en el que fa referència a la protecció de l’entorn.( Decret 241/1994, de 26 de juliol, 
sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-
CPI/91 (DOGC 1954 de 30.09.1994). 

- Recomenacions pel disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres de maig de 1998 del 
Ministeri de Foment. 

- Prefabricats de formigó per ús estructural, EN 15258:2008. 
- Reglamentació sobre l’emmagatzematge de productes químics (RD 379/2001) i les Instruccions 

Tècniques Complementàries MIE-APQ. 
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats. 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació 

de residus i la llista europea de residus. 
- Reial Decret 1620/2007, pel que s’estableix el regim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. 
- Reial Decret 1315/1992, que regula el compliment de les condicions necessàries per l’abocament 

d’aigües residuals. 

 

6. CARÀCTER D’OBRA COMPLETA 

El present projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a l’ús públic una vegada acabada, 
reunint els requisits exigits en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre, per la que es 
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i del Reglament d’obres i activitats i serveis dels ens locals. 

 

7. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

El present projecte està integrat pels següents documents: 

DOCUMENT. 1: MEMÒRIA i ANNEXOS. 

MEMÒRIA 

ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ANNEX 2. ESTUDI GEOTÈCNIC 



Projecte de construcció d’un mur de contenció pel carrer Joan Benajam, de la Vila de Blanes 

Memòria 4

ANNEX 3. TOPOGRAFIA 

ANNEX 4. CÀLCUL MUR DE ROCALLA 

ANNEX 5. FERMS I PAVIMENTS 

ANNEX 6. PLA D’OBRES 

ANNEX 7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX 8. CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX 9. GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX 10. EXPROPIAIONS 

ANNEX 11. SERVEIS AFECTATS 

 

DOCUMENT 2. PLÀNOLS. 

1. Situació  i índex de plànols 
2. Emplaçament 
3. Topogràfic (en 3 fulls) 
4. Reportatge fotogràfic 
5. Planta en projecte (en 3 fulls) 
6. Seccions tranversals mur (en 3 fulls) 
7. Detalls mur (en 2 fulls) 
8. Detall baixant de Talús en forma de cunetó 

 

 

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS.  

Plec de prescripcions tècniques generals 

Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

PRESSUPOST PARCIAL 

PRESSUPOST GENERAL 

 

8. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d'execució de les obres, objecte del present Projecte, serà de tres (3) mesos, a partir de la data de 
l'Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

L’obra projectada correspon a la classe 45.21, segons la nomenclatura NACE, descrita a l’annex 1 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic Llei 30/2007 de 30 d’octubre i modificada per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, 
amb la descripció “Construcció general d’edificis i obres singulars d’enginyeria civil, en l’apartat definit a la nota 
com instal·lacions urbanes de canonades, xarxes d’energia i de comunicacions; obres urbanes annexes”. 

En compliment del punt 5 de l’Article 63 del Reglament de Contractació de l’Estat i de l’Article 69 del mateix 
Reglament, es proposa a continuació la classificació que ha de ser exigida als Contractistes per a presentar-se a 
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la licitació de l’execució d’aquestes obres, d’acord a l’Ordre de 28 de juny de 1991 pel que es modifica el del 28 de 
Març de 1968 (B.O.E. nº 78 de data 30/3/68): 

Grup B 

Subgrup 2 

Categoria e 

 

10. REVISIÓ DE PREUS 

La fórmula tipus a emprar per a la revisió de preus serà la que segueix, corresponent a la fórmula polinòmica 
oficial nº 9: 

06,0
IPC
IPC09,0

S
S11,0

C
C

15,0
E
E

12,0
H
H

47,0K
o

t

o

t

o

t

o

t

o

t
t   

on : 

Kt Coeficient teòric de revisió per al moment d’execució t. 

Ht Índex de cost de la mà d’obra al moment d’execució t. 

Ho Índex de cost de la mà d’obra a la data de licitació. 

Et Índex de cost de l’energia al moment d’execució t. 

Eo Índex de cost de l’energia a la data de licitació. 

Ct Índex de cost del ciment al moment d’execució t. 

Co Índex de cost del ciment a la data de licitació. 

St Índex de cost dels materials siderúrgics al moment d’execució t. 

So Índex de cost dels materials siderúrgics a la data de licitació. 

 IPC Índex de cost del consum. 

11. PRESSUPOSTOS 

S’ha obtingut el “Pressupost d’Execució Material” com la suma dels pressupostos parcials, aplicant als 
amidaments resultants els preus del Quadre de preus nº 1. Aquest Pressupost ascendeix a la quantitat de: 

618.382,30 € 

 

S’ha obtingut el “Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA” afegint al pressupost d’execució material 
el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial. Aquest Pressupost ascendeix a la quantitat de: 

735.874,94 € 

 

S’ha obtingut el “Pressupost General d’Execució per Contracte, (IVA inclòs)” incrementant a la xifra anterior, 
el 21% de l’Impost sobre el Valor Afegit, obtenint-se la quantitat de: 

890.408,68 € 

 

 

 

 

Blanes, octubre de 2019 

 

 

Francesc Heras i Perellón 

Enginyer Industrial 
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1. CÀLCUL DE MURS D’ESCULLERA 
 
L’execució del mur de contenció del carrer Joan Benajam es projecta amb rocalla prefabricada de formigó, amb 
peces de mides 1,20 x 0,50 x 0,80 m i de 1.200 a 1.300 kg de massa, segons EN 15258:2008 col·locada amb 
mitjans mecànics i arriostrada, formant un talús amb un pendent de 30º. 
 
En el mur es construiran dos cèrcols d’arriostrament de 35 x 50 cm, armats amb 6ø12 i cèrcols cada 40 cm amb 
ø8. Aquests arriostraments es construiran un en coronament del mur i l’altre a mitja alçada del mateix. El formigó 
a utilitzar serà HA-30/B/20/IIA. 
 
El mur calculat es construirà sobre una sabata de fonamentació correguda de 80 x 80 cm, armada amb 4ø16 i 
cèrcols de ø12 cada 60 cm i amb un formigó HA-30/B/20/IIA. 
 
El mur tindrà una longitud total d’uns 161 m i una alçada mitjana de 5,57 m.  
 
 
 
2. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I MATERIALS 

 
Considerant la secció més desfavorable i aplicant les característiques reals del mur s’obté: 
 
Alçat:  H = 5,57 m 
Amplada de mur:  D = 0,80 m 
Cantell de la sabata:  Z = 0,80 m 
Amplada de la sabata:  B = 0,80 m 
Pendent del trasdós:  α = 60º 
Pendent del terreny: β = 60º 
 
Pes específic del terreny:  Υ t = 20 kN/m³ 
Pes específic d’escullera:  Υ e = 27 kN/m³ 
Angle de fregament del terreny:  φt = 60º 
Angle de fregament d’escullera:  φe = 30º 
Fregament trasdós-escullera:  δ = 20º 
Fregament base d’escullera:  φtz = 20º 
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3. ACCIONS 
 

3.1 Empentes actives 
 
Segons les “Recomenacions pel disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres” de maig de 
1998 del Ministeri de Foment, el coeficient d’empenta activa és: 
 

 
 

Ea = ½ Ka Υ t Ht2 = 30,40 kN 
 

Et = Ea sen (α + δ) = 29,94 kN 
 

En = Ea cos (α + δ) = 5,28 kN 
 

Mbolcada = En Ht/3 + Et (Ht/3 + 2,9) = 152,22 kNm 
 
 
 
 

 
3.2 Pesos 

 
W1 = 150,39 kN  x1 = 1,57 m 

 
 El moment estabilitzador respecte el punt O és: 

 
Mest = W1x1 = 237,16 kNm 
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3.3 Coeficients de seguretat 
 

- Lliscament 
 

F.S. = (W - En) tg φtz  = 1,76 ≥ 1,50 
 Et 

 
- Bolcament 

 
F.S. = Mest = 1,56 ≥ 1,50 

   Mbolc 
 
 
 
4. CONCLUSIÓ 

 
Tal i com s’ha exposat es conclou que les dimensions de l’escullera a executar compleix amb els criteris 
d’estabilitat estructural. 
 
A continuació s’adjunten les fitxes d’homologació i certificats de fabricació i construcció de l’escullera. 
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Blanes, octubre de 2019 
 
 
 
 
 
 

Francesc Heras Perellón 
HERAS ENGINYERS, S.L. 
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1. CAPACITAT PORTANT DEL TERRENY 
 
D’acord amb els assajos de laboratori realitzats, els quals s’adjunten en el corresponent estudi geotècnic, per a 
la determinació de CBR, a les cotes de rasants definitiva, resulta una esplanada de capacitat portant, 
 

E2 CBR = 10 - 20 
 

 
2. ESPLANACIÓ 

 
En primer lloc es realitzaran les demolicions necessàries i transport a l’abocador dels sobrants que resultin 
d’aquestes demolicions. 
 
Tot seguit, es realitzaran els desmunts i els terraplens simultàniament, aprofitant per a aquests les terres que 
provinguin dels desmunts. 
 
Quan els terraplens tinguin un gruix igual o inferior a cinquanta centímetres, s’escarificarà i compactarà el 
terreny natural fins a una densitat del 95% del pròctor modificat. 
 
Els terrenys es compactaran al 90% del pròctor modificat en ciment i nucli, i al 95% en els cinquanta 
centímetres superiors a ells. 
 
En les zones de desmunt s’escarificarà i compactarà també el terreny natural fins al 95 del PM abans de 
procedir al refí de la caixa per a seient del paviment. 
 
 

3. ALINEACIONS I RASSANTS  
 
Els càlculs d’acords de rasants han estat realitzats seguint la “Instrucció de carreteres“ del “M.O.P.U.”, Norma 
3.1- I.C. 
 

;
2

2

Kv
xy    ;

2
KvT    

8

2Kvd   

On: 
 Kv = paràmetre de la paràbola en m. 
 X,y = coordenades de la paràbola en m. 
 T = longitud de la bisectriu en m. 
 Σ = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per un. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. FERM PROJECTAT 
 

 NORMATIVA  
 
El ferm del carrer Joan Benajam s’ha projectat segons la norma 6.1-IC de “seccions del ferm” de la instrucció de 
carreteres, de 28 de novembre del 2003. 
 
 

4.1 DADES DE PARTIDA 
 
Els factors principals que determinen el dimensionament d’un ferm són els següents: 
 
Categoria de tràfic pesat  
Categoria d’esplanada 
Condicions climàtiques 
Materials disponibles  
 

- Categoria de tràfic pesat 
 

En la zona a estudiar es preveu una categoria de trànsit pesat T32, segons la instrucció de carreteres 6.1-IC, 
amb una intensitat mitjana diària de vehicles pesats (IMDp) menor de 100 i major que 50. 
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- Categoria de l’esplanada 
 
Segons les dades i conclusions sobre l’aprofitament de materials i esplanada, es pot deduir el següent per 
cada zona especifica del projecte: 
 
Zona vorera i carretera: d’acord amb els resultats corresponents als assaigs de laboratori, resulta un CBR a les 
cotes de rasants definitiva, amb una esplanada de capacitat portant E2. 
 
 

 
 
Formació de l’esplanada  

 
 
 
 
 
 
 

Seccions dels ferms segons la categoria de l’esplanada 
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4.2 DIMENSIONAMENT  
 
- Zona de carretera  
 
La zona de projecte és un vial que es composa d’un tram ja existent, segons les especificacions de la norma 
són: 
 
Categoria de tràfic T32 i esplanada E-2 
 
Secció 3221 
 

Capa de ferm Gruix Tipus de material 
Capa de rodadura 6 cm MBC (AC 16 SURF PMB 

45/80-65(BM-3C) D) 

Base bituminosa 9 cm MBC (AC 22 BASE PMB 
10/40-70(BM-1) S MAM) 

Subbase 35 cm Tot-u artificial 
 
La capa subbase de paviment de tot-u artificial es realitzarà amb una estesa i compactació del material al 
100% del P.M. 
 
La capa base bituminosa es realitzarà amb una capa de mescla bituminosa en calent, de composició 
semidensa amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig 
Marshall. 
 
La capa de rodadura es realitzarà amb una capa de mescla bituminosa en calent, de composició densa amb 
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall. 
 
 
 

5. GEOMETRIA DE LA PAVIMENTACIÓ 
 
La nova calçada del carrer quedarà delimitada entre la vorera existent i la nova vorada a construir, a mode 
d’encintat en el costat del torrent. La plataforma del carrer s’executarà peraltada cap el torrent, conduint així 
l’aigua d’escorrentia superficial cap al torrent, mitjançant peces prefabricades de desguassos intercalats entre 
el nou encintat de vorada a executar en el marge del carrer. 
 
El pendent longitudinal de l’àmbit del carrer afectat es corregirà, eliminant els possibles punts baixos intermitjos 
que puguin existir, detectant-se un, d’acord amb el topogràfic realitzat. D’aquesta manera es donarà continuïtat 
a l’escorrentia superficial de l’aigua, tant transversalment, com longitudinalment. 
 
 
 

6. SENYALITZACIÓ I MARQUES DE VIALS 
 
Els senyals de tràfic compliran les Normes 8.1.I.C. de 28/12/1999, del Ministerio de Fomento. 
 
Es seguiran les Normes sobre MARQUES VIALS establerts a la Norma 8.2.I.C. del “M.O.P.U.” de l’any 1985. 
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