Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

ORDRE D'ESTUDI Nº 180501
TÍTOL:

Via ciclista a la GI-524 del PK 0+600 al 3+400. Olot - Can Blanc
(Santa Pau)

1.- Dades generals
Clau:
Títol abreujat:

PC-BNG-18005
Via ciclista a la GI-524 del PK 0+600 al 3+400. Olot - Can Blanc
(Santa Pau)
Projecte constructiu
VIA CICLISTA: Nova infraestructura
CAP

Tipus d'estudi:
Classe d'obra:
Subclasse d'obra:
Carretera
GI-524

OLOT - BANYOLES

PK inicial

PK final

0,6

3,4

Longitud aproximada:
Municipis afectats:
Comarques:
Òrgan redactor:
Pressupost previst:

2,8 km
Olot, Santa Pau
Garrotxa
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
700.000,00 milers € (116.470,20 MPTA)

Cal fer informació pública:

No

2.- Paràmetres de disseny
Tipus de xarxa:
Rural
Tipus de via:
Camí
Tipus de terreny:
Ondulat
Velocitat de projecte: 20 km/h
Trams informats
Carretera

IMD
PK
inici

Secció tipus:
Vorals interiors:
Mitjana:

PK
final
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IMD
previst

V.P.
previst
(%)

3 m amb bermes de 0,5 m, però adaptable i reduïble segons les
condicions del terreny
m
m
PK

Encreuaments:
Escala d'estudi:
Observacions:

V.P. Any
(%)

1:1000

3.- Definició d'alternatives i condicionants
3.1.- Objecte
L’objecte del projecte és la definició completa de totes les obres necessàries per executar un
vial segregat destinat a l’ús exclusiu de vianants i bicicletes des del nucli d’Olot fins a la
urbanització de Can Blanc, al llarg del corredor de la carretera GI-524, que faciliti el
moviment de vianants i bicicletes de manera ordenada i segura en aquest àmbit i doni
continuïtat a la via ciclista de Santa Pau que està en execució i discorre entre Can Blanc i l’
àrea d’aparcament de Sta. Margarida.
3.2.- Definició de les obres a estudiar
La ctra. GI-524 té en aquest tram una IMD de 4.934 veh./dia, per la qual cosa, per motius de
seguretat viària, cal dissenyar una via segregada per a vianants i ciclistes. La secció és de 7
metres sense vorals en el tram pròpiament interurbà; en el tram de la travessera urbana d’
Olot disposa d’un voral de 2 metres en el marge esquerre de la carretera.
Els treballs s’iniciaran amb una anàlisi prèvia d’alternatives amb l’objectiu de seleccionar la
millor solució possible, que es concertarà amb els ens locals afectats per la via ciclista i amb
els gestors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Els trams a tenir en compte
per definir les diferents alternatives són els següents:
- Tram urbà d’Olot (T1), del PK 0+600 al PK 2+000 de la ctra. GI-524.
Considerem T1 el tram urbà de la nova via ciclista, comprès entre el PK 0+600 de la
GI-524, a la cruïlla amb l’Av. St. Jordi d’Olot, fins al PK 2+000, a la cruïlla amb la ctra.
GIV-5241 i prop del senyal S-500 de delimitació del nucli urbà.
- Tram interurbà (T2), del PK 2+000 al PK 3+400 de la ctra. GI-524.
Considerem T2 el tram interurbà de la nova via ciclista, comprès entre la cruïlla amb
la ctra. GIV-5241 i el PK 3+400, on la via ciclista a projectar connectarà amb la via
ciclista de Santa Pau que està en execució actualment. En aquest tram de la
carretera l’amplada és reduïda al pas per alguna secció (PK 2+800), cosa que
dificulta la continuïtat de la via ciclista pel marge esquerre de la carretera. S’analitzarà
quina és l’alternativa més viable, que haurà de preveure l’establiment d’un nou pas de
vianants, si escau, ja sigui en l’àmbit de la travessera urbana d’Olot (T1) o en l’àmbit
de Can Blanc (T2), en funció de quin sigui el marge més adequat per ubicar-hi la via
ciclista. En l’àmbit de la urbanització de can Blanc, hi ha un parterre de separació de
les cases pel marge dret de la ctra. que facilitaria la connexió amb la via ciclista en
construcció de d’aquesta urbanització fins a l’àrea d’aparcament de Sta. Margarida.
No obstant això, i tot i que les alternatives paral·leles a la carretera proporcionen un itinerari
més directe, hi ha altres alternatives per camins situats en l’àmbit d’estudi, com és el cas de
la pista Triai, que es poden tenir en compte per definir els diferents trams de la via ciclista.
En definitiva, el projecte ha de desenvolupar la solució més idònia atenent a criteris socials,
ambientals i econòmics.
El projecte ha de preveure la possible il·luminació parcial o total de la via ciclista, en funció
del tram i de les condicions de l’entorn en què s’implanti.
Cal estructurar el projecte en els trams descrits prèviament per tal que se’n pugui licitar l’
execució de forma independent.
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3.3.- Condicionants a tenir en compte
Es tindrà en compte el projecte constructiu "Via ciclista i per a vianants a la carretera GI-524
entre els PK 3+400 i 6+500. Tram: Olot - Santa Pau", amb clau TX-15358, per tal de definir
la nova via ciclista amb característiques similars que permetin identificar la connexió Olot Santa Pau (àrea de Sta. Margarida) i integrar-la de la millor manera possible en un territori
on es connecten nuclis de població i zones d’alt valor natural i paisatgístic.
El traçat de la via ciclista es projectarà d’acord amb els criteris del "Manual per al disseny de
vies ciclistes de Catalunya", del DPTOP, i del "Manual de senyalització d’orientació en rutes
cicloturístiques i vies ciclistes", del DTES.
En cas de ser necessària l'ampliació d'alguna estructura per encabir la via ciclista, es
realitzarà un Pla d'Inspecció i Manteniment de la mateixa

4.- Annexos a contemplar
El projecte constructiu es redactarà tenint en compte el "Plec de Prescripcions Tècniques per a la
redacció de projectes constructius", tenint especial cura en la redacció dels següents annexos a la
Memòria:
Antecedents
Planejament urbanístic
Topografia
Traçat
Moviment de terres
Ferms i paviments
Climatologia¸ hidrologia i drenatge
Geotècnia i geologia
Estructures i murs
Serveis afectats
Expropiacions
Estudi de seguretat i salut laboral
Pla de treballs
Justificació de preus
Pressupost per a coneixement de l'Administració
Titularitats i catàlegs
Gestió de residus

5.- Instruccions particulars i documentació
5.1.- Documentació adjunta:
Plànol de situació
5.2.- Encàrrecs necessaris per a la redacció:

5.3.- Fases del projecte:
La direcció del projecte haurà de posar en coneixement de la Direcció General
d'Infraestructures de Mobilitat totes aquelles modificacions que puguin alterar el contingut
de l'ordre d'estudi, en especial, haurà d'informar per a la seva aprovació de l'estat del
projecte en les següents fases com a pas previ per a la seva continuació.
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Maqueta

20 setmanes del contracte.

5.4.- Termini de redacció:
El termini de redacció no superarà els 6 mesos.
5.5.- Seguiment del projecte:
El seguiment del projecte anirà a càrrec del senyor Josep Martí i Bosch.

Barcelona,

Xavier Flores García
Director general d'Infraestructures de Mobilitat
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