




S I T U A C I Ó A B A N S D E LES O B R E S
La carretera CV-70 d'Alcoi a Benidorm representa un important eix viari en direcció nord-sud

que travessa la comarca de la Marina Baixa.

La població empadronada en esta s'acosta als 125.000 habitants, encara que la població de fet
és molt superior, ja que es tracta d'una zona eminentment turística i de segona residència.
Dins d'este eix viari, l'itinerari Benidorm - el Castell de Guadalest presenta dos traçats alternatius amb
un tram en comú: Benidorm - la Nucia. A partir d'esta població es bifurca en dos itineraris.
El primer, es basa en l'antiga C-3318 entre la Nucia i Callosa d'en Sarrià, per a, una vegada en esta
població, discórrer per al carretera CV-755, fins al Castell de Guadalest.

Este tram, entre Callosa d'en Sarrià i el Castell de Guadalest, presenta una calçada a penes de
set metres d'amplària, amb bermes, però sense vorals laterals. El seu traçat discorre per zona muntanyosa,
i es reduïxen considerablement els radis del traçat en planta.

Alternatiu a este itinerari, es pot considerar el que des de Polop es dirigix directament a Benimantell
i al Castell de Guadalest. Esta carretera presentava una calçada de cinc metres d'amplària i bermes laterals
de mig metre. El seu traçat era molt sinuós, amb revolts de radis molt reduïts, a penes de vint metres, i
amb trams d'un gran pendent longitudinal, que en alguns cas superava el 15%.

En el tram comú, la contínua construcció de noves urbanitzacions, que carreguen tot el trànsit
sobre el sistema viari existent, fa que la carretera estiga sotmesa a trànsit creixents.
El tram és pràcticament un continu urbà, amb multitud d'accessos no regulats a un costat i a l'altre de
la carretera. La creixent intensitat de trànsit i la falta d'una adequada regulació d'accessos comporten una
important problemàtica de seguretat viària.

D E S C R I P C I Ó DE LES O B R E S
Les obres es poden englobar en tres actuacions ben diferenciades: desdoblament del tram entre

Benidorm i la Nucia, la variant de Polop de nova construcció i el condicionament de l'antiga carretera
AP-1704, entre la connexió del tram anterior i el Castell de Guadalest.

Desdoblament de la carretera entre Benidorm i la Nucia

L'actuació s'inicia a Benidorm en l'enllaç de la carretera CV-70 i la variant de la carretera N-
332, que finalitza en el terme municipal de la Nucia, a menys d'un quilòmetre del nucli urbà. Bàsicament
consistix en el desdoblament de la carretera amb lleugeres modificacions de traçat.



S'han construït un total de deu rotondes tancades, que pretenen facilitar la millor accessibilitat
possible a les urbanitzacions confrontants i resoldre les interseccions amb distints vials.

La secció tipus realitzada és la d'una via urbana amb voreres laterals de 3,0 m d'amplària en
zones consolidades o 2,5 m en zones menys consolidades urbanísticament, dos calçades de 6,40 m
d'amplària, amb dos carrils per sentit de circulació, i bermes interiors i exteriors de 0,50 m. A la mitjana
central, d'1,20 m d'amplària, se li dóna un tractament blanet amb terra vegetal i plantació d'arbustos.
Lateralment es disposen tanques i il·luminació en tot el tram. La longitud és aproximadament de 6 km.

Variant de Polop

La variant de Polop és de nova construcció i unix l'antiga C-3318 i la AP-1704, de Polop a
Benimantell i al Castell de Guadalest, amb una longitud aproximada de tres mil set-cents metres.

A partir del tram anterior, es presenta un tram desdoblat d'aproximadament quatre-cents quaranta
metres amb secció semblant a la descrita.

La resta del traçat presenta una plataforma de nou metres amb calçada de dos carrils i sis metres
d'amplària, vorals d'un metre d'amplària i bermes laterals. A més, en el lateral est de la via, i separat per
una cuneta, es disposa una vorera de vianants i ciclista de tres metres i mig d'amplària de plataforma.

A més de la que forma part de la intersecció inicial, s'han construït cinc rotondes addicionals
com a accessos al nucli de Polop i reposicions de pas a les urbanitzacions existents o futures. Totes les
rotondes porten il·luminació.

Condicionament del tram Polop - el Catesll de Guadalest

Consistix en el condicionament de l'antiga carretera AP-1704, entre la intersecció amb la variant
de Polop i la intersecció amb la carretera CV-755 a Benimantell.

El dit condicionament ha consistit en la geometrització del traçat, tant en planta com en alçat.
A causa del muntanyós de la zona i pel seu valor mediambiental, s'han adoptat uns paràmetres estrictes:
radi mínim quaranta metres, pendent màxim d'un tretze per cent. Amb això es minimitza la necessitat
d'ocupació del sòl i els moviments de terra.

La plataforma construïda és d'onze metres amb calçada de sis metres, vorals laterals de dos
metres, que donen continuïtat a l'itinerari ciclista, més bermes laterals de mig metre. La longitud del
tram és de vuit mil vuit-cents metres.

S'han construït altres dos rotondes: una en la intersecció amb la carretera CV-756, que unix la
CV-70 amb el Castell de Guadalest, i una altra final a Benimantell en la intersecció amb la carretera
CV-755. Les dos disposen d'enllumenat.





- Termes municipals: Benidorm, la Nucia, Polop, el Castell de Guadalest, Benimantell

- Pressupost de l'obra (euros): 14.533.871,97

- Inici de l'obra: març de 1998

- Final de l'obra: març de 2002

Les obres projectades es poden englobar en tres actuacions ben diferenciades:

• 1a Desdoblament de la carretera
entre Benidorm i la Nucia

Tipus: desdoblament
Longitud: 6 km
Secció tipus: calçades: 2

carrils: 2 x 3,20 m
mitjana: 1,2 m
voreres laterals: 2 x 3,00 m

Quantitat de rotondes tancades: 10
Quantitat d'estructures: 2

• 2a Variant de Polop
Tipus: nova construcció
Longitud: 3,7 km
Secció tipus: tram de 440 m amb secció semblant a l'anterior

resta:
plataforma: 9 m
bermes: 2 x 0,50 m
calçada: 6 m
vorals: 2 x 1 m
carril bici: 1 x 3 m

Quantitat de rotondes tancades: 5
Quantitat d'estructures: 2

• 3a Variant de Polop - el Castell de Guadalest
Tipus: condicionament
Longitud: 8,8 km
Radi mínim: 40 m
Pendent màxim: 13%
Secció tipus: plataforma:11 m

bermes: 2 x 0,50 m
calçada: 6 m
vorals: 2 x 2 m

Quantitat de rotondes tancades:n 2
Quantitat d'estructures: 1 (obra singular, pont arc)

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES
RESUM DE LA GESTIÓ

• Desmunt: 585.000 m3

• Terraplé: 446.000 m3

• Mescla bituminosa: 117.9001

Senyalització horitzontal i vertical
Il·luminació en el desdoblament i en les rotondes
Jardineria i arbustos
Xarxa de drenatge

• Direcció de les obres:

• Obtenció del sòl:

• Finançament de les obres:

• Redacció del projecte:

• Assistència tècnica:

• Execució de les obres:

COPUT. Divisió de Carreteres

COPUT. S. d'Expropiacions

Generalitat (COPUT)

Asociación de Ingenieros. SL

Asociación de Ingenieros. SL

Agromartínez UTE


