
OBRA: ROTONDA DE LA C.G.3, A LA SORTIDA D’ESCALDES-ENGORDANY, 
A LA ZONA DEL P.K. 2+200
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: UTE SUPORT E.C. - CARLOS FERNÁNDEZ 
CASADO S.L.
TIPOLOGIA: Estructura mixta de  formigó-acer, sustentada per 4 pilars 
inclinats i fonamentada de manera asimètrica sobre el vessant de roca.

Estructura sustentada
Text, fotos i figura: SUPORT E.C. · Fotos: Òscar Llauradó

ROTONDA DE LA CG-3, A LA SORTIDA D’ESCALDES-ENGORDANY
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El disseny de l’estructura corres-
pon  a la necessitat de generar un 
punt de gir a l’extrem del límit urbá de 
la parròquia d’Escaldes-Engordany, 
en direcció a La Massana, a la part 
alta de l’Avda. Fiter i Rossell. Tam-
bé s’aconsegueix obrir la possibilitat 
d’una futura connexió de la part alta 
de la zona urbana de la parròquia 
d’Andorra la Vella amb la carretera 
general nº 3.

      La zona en que s’ubica l’estruc-
tura correspon a un congost rocós, que 
dificulta la fonamentació per sistemes 
convencionals. S’ha  dissenyat el recol-

zament del tauler sobre un tetràpode 
asimètric fonamentat al talús rocós, 
mitjançant un element de formigó an-
corat al terreny. Aquesta fonamentació 
s’ubica a una cota intermèdia entre la 
rasant de la carretera, i  la llera del riu 
Valira del Nord.

     Per la dificultat d’espai i accés 
a la zona de treball, s’ha definit un 
especejament de l’estructura en 64 
peces, inclosos els 4 pilars, adaptat 
a la capacitat de transport i manipu-
lació a l’obra. Un altre condicionant 
important ha estat la dimensió de la 
grua, per tal de poder fer compati-

ble els treballs de muntatge amb el 
manteniment d’un carril de circulació, 
com a mínim. La dimensió de la grua, 
adaptada a les circumstàncies ante-
riors, va obligar a realitzar la darrera 
part del muntatge de peces situant-la 
sobre el mateix tauler construït. 

 L’asimetria del tauler i les con-
dicions del procés constructiu han 
obligat a realitzar un dimensionat 

molt exigent de la connexió del tau-
ler amb el terreny. S’han executat 
84 ancoratges de 18 cables cadas-
cun, tensats a 230 t, el que suposa 
una tensió lateral de 19.320 tones, 
que estabil itzen el sistema durant la 
fase més exigent, que correspon a 
la ubicació de la grua sobre el tauler 
en la darrera fase de muntatge del 
mateix.
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Planta de senyalització

Per la dificultat d’espai i accés a la zona de treball, s’ha definit un especejament 
de l’estructura en 64 peces, inclosos els 4 pilars, adaptat a la capacitat de trans-
port i manipulació a l’obra
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L’asimetria del tauler i les 
condicions del procés constructiu, 
han obligat a realitzar un 
dimensionat molt exigent de la 
connexió del tauler amb el terreny 

CRÈDITS

Projecte i direcció d’obra: 
UTE Suport E.C. - Carlos 
Fernández Casado s.l.
Constructora:
Cevalls

DIMENSIONS I 

CARACTERÍSTIQUES

RADI INTERIOR: 9 m.l.

RADI EXTERIOR: 22,3 m.l.

LONGITUD DELS PILARS: 13,5 m.l.

SUPERFÍCIE DEL TAULER:      
1.660,50 m2

PES DE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA: 
568.400 Kg.

Nº DE PECES DE L’ESTRUCTURA:    
64 ut.

GRUIX DEL TAULER:              
Variable de 1,40 a 2,50 m

GRUIXOS DE XAPES: mínim 12 mm  
màxim 60 mm

VOLUM DEL  CON DE 
FONAMENTACIÓ: 72 m3.

PES MÀXIM DURANT LA PROVA DE 
CÀRREGA: 650 t 22 vehicles

CONNEXIÓ LATERAL AL TERRENY: 
82 ancoratges de 18 torons

DIÀMETRE DE PERFORACIÓ:        
200 mm 

LONGITUD: 14 m.l.

TENSIÓ DE TREBALL:                    
230 t per unitat
    

  El resultat és una estructura 
singular, que cobreix les necessitats 
demanades amb una solució imagi-
nativa i de resultat estètic, auster i 
l leuger. 

“l’estructura 
s’ubica en un un 
congost rocós, 
que dificulta la 
fonamentació 
per sistemes 

convencionals”


