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TÚNEL DE LA TÀPIA

La primera part –o la darrera, doncs són les fases 3 i 4 i faltaran 
per fer, en un futur, les dues primeres– de la desviació de 
Sant Julià de Lòria, que va des de la rotonda d’Aixovall fins a 
la plaça Laurèdia –amb túnel de la Tàpia inclòs–, va entrar en 
funcionament el passat 24 de desembre, després de fer les proves 
de càrrega pertinents. L’obra permet descongestionar el trànsit 
dins el nucli urbà, i les retencions ja no són tan llargues com abans 
de l’obertura. 

Aquesta infraestructura consta d’un túnel de poc més de mig 
quilòmetre de llargada, un viaducte d’accés al mateix per la 
boca nord i una connexió, per sobre del riu, amb el centre del 
poble de Sant Julià, amb les modificacions corresponents de la 
carretera general 1 i les canalitzacions del riu. Aquesta construcció 
s’ha hagut de protegir contra els despreniments –la zona està 
catalogada com d’alta perillositat– amb barreres de 1.000 i 3.000 
kJ de força. L’obra també ha inclòs la reparació mediambiental, 
cobrint novament les terres mogudes amb vegetació autòctona.

La voluntat del Govern és poder fer l’altra part de la desviació, 
des de la plaça Laurèdia fins al pont de Fontaneda, en el futur i 
adjudicar-la pel mètode de concessió. Aquesta segona part també 
requerirà la construcció d’un túnel a Rocafort. Així s’acabarà de 
descongestionar el trànsit al nucli urbà i, al mateix temps, es 
facilitarà l’accés a Sant Julià per diferents punts.
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La zona a protegir contra 
caigudes de pedres del ves-
sant, està qualificada com 
d’alta perillositat i té una 
longitud aproximada de 840 
metres. 
S’hi han instal·lat protecci-
ons adients a la problemà-
tica existent. Concretament 
s’han col·locat 141 m lineals 
de barreres de 1000 kJ i 6 
m d’altura i 241 m lineals 
de barreres i/o galeries de 
3000 kJ i 6 m d’altura. 

El projecte global de la Desviació de St. 
Julià de Lòria desenvolupa el traçat es-
tablert al Pla Sectorial de Noves Infraes-
tructures Viàries des del PK0+660 fins al 
1+491.

En concret, el 3r tram de la desviació és el 
que va des de l’avinguda Francesc Cairat, 
a la zona de la plaça Laurèdia, fins la Boca 
Nord del Túnel de la Tàpia.

Aquesta actuació ha inclòs els treballs del 
nou pont mixt d’enllaç amb la plaça Laurè-
dia, el tram a cel obert fins la Boca Sud del 
Túnel de la Tàpia i l’execució del propi Tú-
nel de la Tàpia, de 502 m de llargada total.
Per poder iniciar l’excavació del túnel de 
la Tàpia ha estat necessari executar prè-
viament el nou pont de  la plaça Laurèdia 
i tot el tram a cel obert fins la boca sud 
del túnel.
PONT DE LA PLAÇA LAURÈDIA

L’objectiu de la nova estructura, executada 
al costat d’una plaça existent, és ampliar la 
zona de maniobres i connexió amb el futur 
vial. El tauler construït té una amplada total 
de 39,00 m i una llum mitjana de 36,00 m. 
El tauler està constituït per 14 bigues d’acer 
laminat amb acabat «Corten», amb una llo-
sa de formigó de compressió superior for-
mant, amb les bigues, un tauler mixt.
El tauler es recolza al marge esquerre del 
riu sobre un mur existent de maçoneria, 
damunt del qual s’ha executat una riostra-
carregador de formigó pretesat. Aquesta 
riostra-carregador transmet les càrregues 
al subsòl col·luvial de la llera, mitjançant 
micropilots. 
Al marge dret s’hi ha construït un cappont 
de formigó armat d’1,00 m de gruix al cap, 
que creix cap avall amb un pendent d’1/30 
fins la seva base. Aquest cap-pont fa la 
funció de recolzament de l’estructura del 
tauler i de contenció de les terres que for-
men la plataforma de la nova variant.

La llosa de formigó armat entre bigues 
té un gruix de 22 cm. A partir del vol de 
l’ànima interior de les bigues extremes 
el gruix de la llosa creix fins a 42 cm a 
l’extrem de l’ala inclinada de les bigues 
extremes. Els voladissos s’han executat 
penjant una cintra metàl·lica de la part de 
tauler central i volant cap a l’exterior de 
la llosa.
Als extrems de recolzament del tauler 
s’han disposat dos riostres de formigó 
pretesat que serveixen per donar estabi-
litat al conjunt del tauler i transmetre les 
càrregues d’aquest als estreps. La riostra 
del costat de la plaça Laurèdia té un can-
tell d’1,50 m i es de formigó posttesat. La 
riostra del costat de la variant és de secció 
rectangular d’1,50 m de cantell i 1,00 m 
d’ample, també de formigó posttesat.

TRAM A CEL OBERT.
El tram a cel obert, entre el pont de la 
plaça Laurèdia i el Túnel de la Tàpia, està 
format fonamentalment per murs de terra-

plenat al costat riu. Al costat muntanya hi 
apareixen excavacions en roca o en terres 
en la major part del tram i, en menor me-
sura, zones de terraplenat.
La secció tipus dels murs de terraplenat 
del costat riu consta d’una part inferior a 
base de formigó ciclopi de 6,00 m d’altura 
i una part superior amb murs de formigó 
executats in situ d’una altura variable entre 
4,00 i 6,50 m.
Pel que fa a l’excavació al costat muntan-
ya, a les zones on hi ha presència de sòls 
s’ha executat un mur de sosteniment de 
maçoneria amb morter i, a la zona més 
propera a l’embocament de la boca sud del 
Túnel de la Tàpia, s’hi ha executat un mur 
de dames de formigó armat, ancorades al 
subsòl.
Al marge dret del riu, a l’alçada del nou 
pont de plaça Laurèdia, s’hi ha executat un 
edifici de serveis tant pel Túnel de la Tàpia 
com pel futur Túnel de Rocafort, previst pel 
2n Tram de la Desviació.
La zona a protegir contra caigudes de 

DESVIACIÓ DE ST. JULIÀ DE LÒRIA, 3R TRAM. PLAÇA LAURÈDIA – BOCA 
NORD TÚNEL DE LA TÀPIA

pedres del vessant, està qualificada com 
d’alta perillositat i té una longitud aproxi-
mada de 840 metres. S’hi han instal·lat 
proteccions adients a la problemàtica 
existent. Concretament s’han col·locat 141 
m lineals de barreres de 1000 kJ i 6 m 
d’altura i 241 m lineals de barreres i/o ga-
leries de 3000 kJ i 6 m d’altura. 

TÚNEL DE LA TÀPIA.
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LES DADES MÉS 
REPRESENTATIVES DEL 

TÚNEL

• Excavacions: 70.000 m3

• Bulons: 40.000 ml
• Encofrat: 22.000 m2

• Formigó projectat: 11.800 m2

• Formigó encofrat: 5.000 m3

• Lluminàries: 330 ut
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S’ha efectuat una perforació en túnel de 
478 m de longitud i uns 138 m2 de secció, 
orientat pràcticament de sud a nord, i que 
travessa la Serra del Vedat pel seu extrem 
més oriental, sota el Coll de La Tàpia.

L’alineació a l’interior del túnel és recta, 
amb un radi d’entrada de 250 m i un radi 
de sortida de 198 m. El pendent és una 
rampa constant del 2,50% en sentit An-
dorra la Vella.
El túnel disposa d’una galeria d’emergència 
de 86 m, situada aproximadament al mig 
de mateix i amb una orientació ortogonal 
a l’eix. Té un pendent aproximat del 4,70% 
cap a l’interior del túnel.

Als embocaments sud i nord s’han exe-
cutat uns túnels artificials de 20 i 4 m de 
longitud, respectivament, amb la mateixa 
secció interior que la del túnel natural.
La longitud total del túnel és doncs de 502 
m.

• Paraigües de micropilots i biga de lligam
• Bulonat del talús frontal i malla de gabió de triple torsió
• Excavacions en avanç i en destrossa
• Excavació a secció complerta a la galeria d’escapament
• Formigó projectat HP35 en capa de segellat
• Col·locació de malla electrosoldada de 150x150x6 mm
• Bulonat de la secció
• Col·locació d’encavallades (segons tipus de sosteni-
ment)
• Formigó projectat en sosteniment
• Impermeabilització de la volta amb geotèxtil i làmina de 
drenatge de PVC
• Formació dels peus amb els tubs de les instal·lacions
• Formació de la New Jersey
• Formigonat amb  formigó en massa encofrat pel reves-
timent del túnel

• Rasa i prisma per FEDA (alta tensió)
• Prisma de STA (telefonia)
• Pantalla de micropilots
• Ancoratges actius de 14 a 20 m de longitud
• Biga de lligat de formigó armat
• Biga de lligat amb perfils laminats
• Col·locació de malla electrosoldada i posterior unitat 
amb formigó HP35
• La Conducció de líquids contaminants s’ha executat 
amb «caniveau», tub col·lector i arquetes sifòniques.
• Drenatge de la base de l’excavació i pous de registre
• Pavimentació amb formigó en massa, llosa de formigó 
HF-4,5
• Vorada prefabricada de formigó i pavimentació de 
voreres
• Embocament de la galeria d’escapament

PRESSUPOST DELS 
TREBALLS

El cost total de l’obra ha 
estat el següent:

• Tram a cel obert: 
5.900.000 €

• Túnel: 17.000.000 € 

• Pont plaça Laurèdia i 
acabats: 3.800.000 €

TOTAL: 26.600.000 €

L’EXECUCIÓ DEL TÚNEL NATURAL HA REQUERIT LES TASQUES SEGÜENTS:

CRÈDITS

Propietat: Ministeri d’economia i territori. Govern d’Andorra.
Enginyer: Suport EC. Col·laborador: Euroconsult SA
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PROJECTE DEL 4T TRAM DE LA DESVIACIÓ DE SANT 
JULIÀ DE LÒRIA, TRAM D’ENLLAÇ DE LA SORTIDA 
NORD DEL TÚNEL DE LA TÀPIA AMB LA CG 1 A LA 
ROTONDA D’AIXOVALL

Aquest projecte forma part del Pla Sectorial de Noves Infraes-
tructures Viàries del M.I. Govern d’Andorra, i és el darrer (en 
sentit pujada) dels quatre trams que preveu l’avantprojecte 
de la desviació de Sant Julià de Lòria. Comença a la sortida 
nord del Túnel de la Tàpia (3r tram de la desviació) i s’acaba 
a la rotonda d’Aixovall.
El projecte inclou:

•	  La rectificació de la Carretera General núm. 1.
•	  La construcció d’un viaducte amb 5 brancals 

d’accés al túnel de la Tàpia i al futur túnel de La 
Margineda per sobre la Carretera General núm. 1.

•	  La rectificació dels límits del riu Valira en el tram, 
així com de la desembocadura del riu d’Ós al Va-
lira.

•	  La construcció d’un pont viari sobre el riu Valira 
per a donar servei a la zona industrial del marge 
dret del riu.

•	  La construcció de 540 m de col·lector al riu Vali-
ra i de 800 m de col·lector al riu d’Ós.

•	  La construcció d’un tram de 370 m de galeria 
soterrada de serveis.

•	  L’embelliment de la rotonda d’Aixovall.

1. El projecte ha requerit la rectificació del traçat de la CG 1, 
així com, per tal d’alliberar un gàlib suficient sota el viaducte, 
la rectificació de la seva rasant, que s’ha baixat fins a aproxi-
madament 1 m en la part central.

2. El viaducte consta d’una estructura mixta formada per un 
calaix metàl·lic d’acer sobre el qual s’ha formigonat in situ una 
llosa de formigó amb xapa col·laborant de 25 cm de gruix. Els 
estreps que donen accés als diferents brancals del viaducte 
són de formigó armat, mentre que les piles intermèdies de 
recolzament del tauler estan formades per grups de 6 o 16 
tubs d’acer inclinats. Aquest disseny de les piles n’optimitza 
el funcionament, limitant el cantell del calaix, alhora que con-
fereix una gran transparència a l’estructura. 
El tram més llarg del viaducte és el que dóna accés al Túnel 
de la Tàpia per sobre el riu Valira i té una llum d’uns 50 m.

S’ha prestat una atenció especial a la 
urbanització de tota la zona sota el via-
ducte, vetllant per donar-li un caràcter 
urbà per tal de fer-ne una zona agrada-
ble per als vianants. En aquest sentit, 
els vianants circulen en part del tram 
per una passarel·la metàl·lica, per sobre 
la llera esquerra del riu Valira. Aques-
ta passarel·la la suporten mènsules de 
formigó que sorgeixen d’una zona en-
jardinada. S’ha abalisat el recorregut 
amb lluminàries encastades al paviment 
i s’ha dissenyat una barana molt trans-
parent que permeti veure el riu i sen-
tir-se’n proper. Les piles també porten 
una il·luminació indirecta que, en horari 
nocturn, els dóna un aspecte molt ca-
racterístic.

3. La rectificació dels límits  del riu Vali-
ra en el tram, així com de la desemboca-

Per l’embelliment de la rotonda d’Aixovall, aquesta s’ha tractat formant talussos 
bombats enjardinats en les zones sobre el terreny i sobre els taulers dels dos ponts 
que creuen el Valira i construint una estructura lleugera d’entramat metàl·lic en 
continuïtat amb els talussos laterals a la part central de la rotonda sobre el riu
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dura del riu d’Ós al Valira, ha requerit la construcció de murs 
de canalització en tots dos marges, aquests s’han executat de 
maçoneria i al davant s’han format bermes revegetades en el 
marc de la restauració dels marges del riu.

4. Per tal de donar servei a la zona industrial situada al mar-
ge dret del Valira s’ha construït pont viari sobre el riu. La 
necessitat d’alliberar un calat suficient per a permetre el 
pas d’aigua d’un període de retorn centenari ha imposat el 
disseny d’una estructura amb un tauler de gran esveltesa. 
L’estructura del pont consta de dos pòrtics formats per tubs 
metàl·lics en arcs, units entre ells per sobre del nivell del 
tauler, sobre dels quals s’hi han construït les voravies. Els 
pòrtics estan units per perfils metàl·lics transversals sobre els 
quals s’hi ha construït una llosa de formigó.

5. En la primera fase de l’obra es va construir un tram de 540 
m de col·lector al llarg del riu Valira des del poble d’Aixovall i 
fins la Borda del Jaile, així com un tram de 800 m de col·lector 
al llarg del riu d’Ós, des de la ITV fins a la seva desembocadu-
ra, per tal de recollir i conduir les aigües residuals d’aquesta 

zona fins al col·lector general. Igual-
ment, es va construir un tram de galeria 
soterrada de serveis de formigó armat 
d’uns 370 m de llargada i una secció de 
2,00 m x 2,50 m interiors, en la qual s’hi 
han encabit elements de les xarxes de 
FEDA, ANDORRA TELECOM i la Mutua 
Elèctrica de Sant Julià.

 6. En la darrera fase d’obra s’ha in-
corporat al projecte l’embelliment de la 
rotonda d’Aixovall, aquesta s’ha tractat 

formant talussos bombats enjardinats 
en les zones sobre el terreny i sobre els 
taulers dels dos ponts que creuen el Va-
lira i construint una estructura lleugera 
d’entramat metàl·lic en continuïtat amb 
els talussos laterals a la part central de 
la rotonda sobre el riu. 

Vista general.

Els vianants circulen en part del tram 
per una passarel·la metàl·lica, per sobre 

la llera esquerra del riu Valira >>

Les piles també 
porten una 
il·luminació 

indirecta que, en 
horari nocturn, els 

dóna un aspecte 
molt característic.

 >>

“El tram més llarg 
del viaducte és el 
que dóna accés al 
Túnel de la Tàpia 
per sobre el riu 
Valira i té una 

llum d’uns 50 m”
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