ORDRE D'ESTUDI PC-CGL-21061
Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del PK
37+980 al 42+000. Naut Aran
L’objecte de la present ordre d’estudi es l’estudi geològic i geotècnic del talús en desmunt en el tram
de la carretera C-28 comprés entre els PK 37+980 i 42+000. El resultat d’aquest estudi ha de
permetre l’avaluació i priorització d’actuació en l’aplicació de les mesures d’estabilització, si s’escau,
segons els criteris del Sistema de Gestió d’Actius Geotècnics de la Generalitat de Catalunya (SGAG).

1. Dades generals
Tipus d'estudi

Projecte constructiu

Classe d'obra

Gestió

Subclasse d'obra

Actius geotècnics

Carretera

PK Inicial

PK Final

C-28

37+980

42+000

Longitud aproximada

4 km

Municipis afectats

Naut Aran

Comarques

Vall d'Aran

Pressupost previst (PEC amb IVA)

4.100.000 €

Òrgan redactor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Termini de redacció

7 mesos

Lliurament de maqueta

4 setmanes abans del lliurament definitiu

Cal fer informació pública

No

Cal fer auditoria de seguretat viària

No

Responsable del seguiment del projecte

Lluis Lacruz Allué

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 80 01
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2. Definició de les obres a estudiar
El trams a estudiar són:










Del PK 37+980 al 38+020
Del PK 38+276 al 38+455
Del PK 38+573 al 38+625
Del PK 38+625 al 38+740
Del PK 38+840 al 39+250
Del PK 39+250 al 39+935
Del PK 40+665 al 41+035
Del PK 41+260 al 41+710
Del PK 41+920 al 42+000

Cada tram presenta unes característiques diferents en quant a la situació de les roques susceptibles
de despreniment. Per tant, cal estudiar, definir, projectar i pressupostar en cada tram el tipus
d’actuació de protecció a executar, ja sigui, barrera dinàmica (tenint en compte els faldons
necessaris), embossaments, malles de diferents tipus, bulonatges, etc.
Cal fer així mateix un estudi de riscos per determinar les prioritats d’actuació en cada talús.

3. Condicionants a tenir en compte
Para la correcta definició de les actuacions a projectar cal fer estudis sobre el terreny amb un model
digital del terreny i vol de dron sobre la zona estudiar per determinar els blocs inestables, i un
plantejament energètic per definir la solució més dient, ja sigui de protecció o d’estabilització.
Cal tenir en compte que en el tram entre els PK 39+550 i 40+450 s’ha construït una visera antiallaus,
per la qual cosa el tram d’estudi entre el PK 39+250 i 39+935 queda reduït al tram entre els PK
39+250 i 39+550.

Vist i plau,
Pedro Malavia Cuevas
Sub-director general de Programació i Execució
David Prat Soto
Director general d’Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament
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