






ES obres esmentades consten de cinc actuacions en la carretera A-210 entre Ibi i Villena
i la darrera en la carretera A-213 ja al terme de Castalla.

Primera actuació. A-210, punt quilomètric 19,6 (polígon industrial d'Ibi)
En aquestes obres s'aconsegueix reestructurar la circulació del trànsit amb una rotonda. El vial
de servei del polígon s'ha independitzat amb una mitgera de formigó que impedeix les eixides
incontrolades de les naus industrials a la carretera i canalitza el trànsit a una eixida, junt a la ma-
teixa rotonda.
Segona actuació. A-210, punt quilomètric 21,3 (millora de revolt)
Consisteix en l'ampliació de l'antiga obra de fàbrica que hi ha per augmentar el radi del revolt.
Tercera actuació. A-210, punt quilomètric 31,0 (enllaç a desnivell entre les carreteres A-210 i
AP-2111)
La intersecció es fa a distint nivell, la carretera A-210 passa sobre la AP-2111 amb una estruc-
tura; es varien els ramals que posen en comunicació totes dues, i es reestructura la circulació
amb dues rotondes, tipus Pesas, que simplifiquen i aclareixen els moviments a seguir pel tràn-
sit, al mateix temps que milloren la seguretat d'aquests moviments.
Quarta actuació. A-210 (travessia de Biar)
Consta de cinc actuacions:

• control de velocitat en els accesos a Biar
• intersecció del carrer de Castalla
• intersecció camí dels Navarresos
• intersecció carrer de Maisonave
• pas de vianants de l'avinguda d'Alacant, i també voreres per al trànsit de vianants en la tra-

vessia.
Cinquena actuació. A-210, punt quilomètric 41,6 (pont dels Alacantins)
Aquest pont d'execució nova elimina un dels punts de més accidents de la carretera A-210 al -
terme de Villena.
Per acabar, aquest projecte mamprén la supressió del revolt situat al punt quilomètric 33,9 de
la carretera A-213 en el terme municipal de Castalla.
Amb totes aquestes actuacions s'aconsegueix millorar la seguretat vial d'aquestes carrete-
res, un dels objectius prioritaris del primer Pla de Carreteres del qual formen part aquestes
actuacions.
Les obres han estat realitzades per l'empresa constructora Cubiertas y MZOV en un termini
de deu mesos i amb un pressupost total de 214,7 milions de pessetes.



Característiques tècniques més importants

Llargària (suma dels diferents trams) : ............................................................. 5.700,00 m
Amplària mitjana : .................................................................................. 2 carrils de 3,50 m

2 vorals d'1,50 m
Demolició del ferm : ............................................................................................ 14.676 m2

Excavació : ......................................................................................................... 35.707 m3

Terraplé : ............................................................................................................. 46.710 m3

Capes granulars de ferm : .................................................................................. 25.335 m3

Mescla asfàltica : ................................................................................................ 14.775 t
Formigó : ............................................................................................................. 1.426 m3

Acer : ................................................................................................................. 83.610 kg
Rastell : .............................................................................................................. 2.432 m

Termini d'execució : .............................................................................................. 10 mesos

Empresa adjudicatària : ............................................................ Cubiertas y MZOV, S. A
Pressupost total : ................................................................................... 214.715.640 PTA




