


OBJECTIUS DE L'ACTUACIÓ

El Pla de Carreteres de la Gene-
ralitat Valenciana, establix les solucions
a la millora dels accessos a l'Àrea
Metropolitana d'Alacant-Elx amb la
resolució del trànsit procedent de la
zona centre i nord de la península.

L'actual autovia A-31 en el tram
Villena-Alacant suporta un intens trànsit
que en èpoques de vacacions arriba al
límit de la seua capacitat. A més, ja que
es tracta d'una autovia de primera
generació, té una geometria i un traçat
molt ajustats, cosa que comporta
seriosos problemes de seguretat viària.

Així mateix, la carretera N-340 entre
Alacant i Alcoi es troba en unes
condicions de traçat molt limitat com a
conseqüència de l'orografia que
travessa, sobretot al seu pas pel port
de la Carrasqueta per a la demanda de
trànsit entre las comarques de l'Alcoià,
el Comtat i l'Alacantí.

La solució a estos problemes és el

tram de l'Autovia Central Alacant-Alcoi
í el seu ramal Sax-Castalla.

L'autovia Sax-Castalla és una
actuació necessària i lligada a la de la
construcció de l'autovia Alacant-Alcoi
(A-7), ja que constituïx un element de
connexió entre esta i l'autovia Madrid-
Alacant (A-31).

L'autovia Alacant-Alcoi constituïx
l'extrem sud de la denominada Autovia
Central, que unirà les àrees
metropolitanes de València í Alacant,
per l'interior, i oferix una nova alternativa
viària de qualitat per a la comunicació
entre estes dos àrees, clars pols de
desenrotllament de l'economia a la
Comunitat Valenciana.

En este enquadrament, la funció
de l'autovia Sax-Castalla en el sistema
de l'àrea és fonamental. Esta permetrà
el transvasament de vehicles des de
l'autovia Madrid-Alacant, en el tram
Villena-Alacant, i es disminuïxen les altes
intensitats de trànsit registrades, a causa
de l'elevat dinamisme de l'eix del
Vinalopó.



DESCRIPCIÓ
DE LES OBRES

Les obres s'inicien en l'autovia
Madrid-Alacant (A-31), al sud de l'enllaç
de Santa Eulàlia. S'inclou la millora del
traçat de l'autovia Madrid-Alacant fins
a arribar al punt on se situa l'enllaç de
connexió entre esta i la nova autovia
Sax-Castalla. Esta connexió es realitza
per mitjà de dos ramals unidireccionals
de doble carril que permeten els
moviments Castalla-Madrid i viceversa.
Este segon ramal creua amb pas
superior l'autovia A-31 a través de
l'estructura núm. 1.

Esta, amb els 134 m de longitud
constituïx l'estructura més important de
les connexions per les obres de l'autovia
Sax-Castalla. Creua amb pas superior
l'autovia A-31, i serà utilitzada pel ramal
Madrid-Castalla com a punt d'inici del
nou itinerari. La seua execució ha sigut
extremadament laboriosa, i es realitza
en 2 fases per a mantindré sempre en
servici l'intens trànsit de l'autovia A-31.

Des del punt de connexió de les 2

autovies, estos dos ramals es dirigixen
en sentit est per a buscar l'antiga
carretera CV-80, i s'unix en una
plataforma única a altura de
l'encreuament amb el camí de les Caves
(Peñarrubia), que es reposa per mitjà
del pas superior núm.1 (estructura núm.
2), on s'inicia el traçat de l'autovia
pròpiament dita.

En el punt on la nova autovia
connecta amb l'antiga carretera CV-80,
s'ha realitzat el segon enllaç, incomplet,
del tipus enllaç de trompeta, que permet
els moviments Alacant-Castalla i
viceversa.

A partir d'ací el traçat s'unix a la
carretera CV-80, i es desdobla cap al
marge esquerre i realitza les millores

geomètriques necessàries.
Es realitza l'encreuament amb el

camí dels Valencians, que es reposa per
mitjà d'un pas superior (estructura
número 4).

El traçat de la nova autovia continua
amb esta mateixa tipologia de
desdoblament de l'antiga CV-80 i
xicotets trams en variant, fins a arribar
a la intersecció amb la carretera CV-
799 (ara denominada CV-793).

En este punt s'ha projectat el tercer
enllaç, incomplet del tipus enllaç de
pesos amb pas superior sobre el tronc
principal (estructura núm. 5). En este
enllaç es realitzen els moviments entre
la CV-80 i les poblacions de Biar i
Castalla.

A partir d'este enllaç l'autovia se
separa del traçat de i'antiga carretera
CV-80 per a, després d'un tram en
variant, tornar a connectar amb esta.

En este punt s'ha executat el quart
i últim enllaç, que permet les connexions
de Biar-Castalla i viceversa (estructura
núm. 6).

Des d'este enllaç i fins al final del
seu traçat, l'autovia discorre paral·lela
a l'antiga carretera CV-80, es millora la
geometria del seu traçat i es desplega
esta cap al marge dret.

En este tram final s'ha realitzat la
connexió transversal, per mitjà de
passos superiors sobre l'autovia
(estructura núm. 7 i núm. 8).

L'equipament de l'obra inclou
pantalles antisoroll, barrera de
tancament, jardineria i enllumenat de
l'enllaç tipus pesos.







ITINERARIS
CICLOCULTURALS

S'ha escorries l'execució de dos
itineraris cicloculturals.

El primer unix les localitats de
Castalla i Biar i recorre un total de nou
quilòmetres i mig. L'encreuament amb
la nova autovia Sax-Castalla es realitza
a través d'un pas superior (estructura
núm. 7). En el seu recorregut s'ha
intercalat un mirador i una àrea de
descans, i acaba en els voltants del
Parc del Plàtan a Biar.

L'altre s'inicia en el nucli urbà de
Biar, al costat del barranc del
Derramador, té un recorregut total de
nou quilòmetres i dos-cents metres, dos
àrees de descans i un mirador. Passa
pel costat de l'atractiva estació de l'antic
Xitxarra a Biar, i es pot gaudir de l'antic
viaducte sobre el riu Vinalopó i el seu
restaurat tauler metàl·lic. Este itinerari
connecta amb el poliesportiu municipal
la Solana de Villena.



CARACTERÍSTIQUES
GENERALS DE L'OBRA

RESUM DE CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Denominació: Autovia Sax-Castalla

Termes municipals: Sax, Biar, Onil, Castalla, Villena

Pressupost Total 58.979.565,41 euros

Intensitat mitjana diària (IMD):
Actual 5.000 vehicles diaris
Prevista 20.000 vehicles diaris

Percentatge de
vehicles pesants: 10%

Categoria de trànsit: TO

RESUM DE CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

Termini d'execució: 36 mesos

Esplanacions:
Excavació: 1.577.609 m3

Terraplé d'excavació: 1.040.743 m3

Terraplé de préstecs: 462.085 m3

Estructures:
• 8 de tauler posttesat in situ
• 1 de biga de gelosia metàl·lica
• 3 passos inferiors

Obres de drenatge:
•9 marcs
•100 obres de drenatge tub de formigó armat
Formigons: 37.930 m3

Acers: 2.813.065 kg
Tot-u: 102.892 m3

Sòl ciment: 96.916 m3

Mescles bituminoses: 228.214 t

Reposició de servicis
• Reg i proveïment:

- Aguas de Alicante
- Aquagest
- CR Monforte el Cid
- Aguas de Peñarrubia
- Sociedad Agrària de Transformación
- Virgen de la Paz
- Aguas de Elche

• Línies elèctriques: 25
• Línies telefòniques: 11
Equipament
• 3.000 m de pantalles antisoroll
• 37.300 m de barrera de tancament
• enllumenat de l'enllaç III
• jardineria i ornamentació

RESUM GENERAL DE GESTIÓ

Redacció del projecte: CIT. Oficina del Pla de Carreteres
Obtenció del sòl: CIT. Servici de Contractació i Expropiacions
Direcció de les o b r e s : . . . . CIT. Servici de Construcció
Empresa constructora: Dragados, SA
Assistència tècnica: Tècnica y Proyectos, SA
Finançament de les obres: , Generalitat Valenciana

RESUM DE
CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Longitud del tronc: 14.386 m
Velocitat específica: 120 km/h
Secció actual: 7/10
Secció tipus proposada:
Quantitat de carrils: 2 x 2
Amplària de la calçada: 2 x 7,00 m
Voral exterior: 2,50 m
Voral interior: 1,00 m
Berma: 0,75 m
Amplària de la mitjana: 7,00 m
Radi mínim: 600 m
Pendent màxim: 2,65%
Enllaços: 4

I. Connexió amb la A-31
II. Carretera CV-830. Accés a Sax
III. Carreteres CV-793 i CV-811.

Accessos a Biar i a Castalla
IV. Carretera CV-799. Accés a Biar

Camins de servici: 21.900 m
Itineraris cicloculturals:

Longitud: 18.700 m
Amplària: 2,50 m




