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1� OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present Projecte és proposar actuacions de millora en el tram de la 
carretera C-17 entre el PK 14+500 i el PK 18+500 (Ronda sud de Granollers) a fi 
de millorar el nivell de servei actual, així com la possible millora de connectivitat 
territorial en el tram comprès entre el PK 18+500 i el 21+000 de Granollers a Lliçà 
d’Amunt. D’altre banda l’objectiu es definir amb un nivell de detall adient, el traçat 
i l’ocupació previstes per les actuacions projectades a la C-17 incloent els enllaços 
amb la xarxa viària de l’entorn i les tipologies i característiques principals de les 
obres accessòries. 

 

2� ANTECEDENTS 

2.1� ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

La redacció del projecte de traçat "Millora general. Condicionament. Millora del 
nivell de servei a la carretera C-17, entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, 
PK 14+500 al PK 21+000. Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt", amb clau: TA-
AB-15032 té el seu origen en l’Ordre d’Estudi núm. 150703, emesa pel Director 
General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat 
el 14 de juliol de 2015. 

Amb data 2 de març de 2017 es modifica l’Ordre d’Estudi per tal d’incorporar 
l’estudi de la possible connexió de la C-17 a l’AP-7 en direcció sud a través del vial 
d’enllaç de la C-17 amb la C-33. 

 

3� SITUACIÓ ACTUAL 

3.1� MARC GEOGRÀFIC 

La zona objecte d’estudi es situa geogràficament a la comarca del Vallès Oriental. 
Administrativament, el tram de la C-17 objecte d'aquest projecte discorre per 
terrenys que pertanyen als municipis de Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Lliça 
d'Amunt i Granollers. El tram d'ampliació de l'AP-7 també discorre pel terme 
municipal de Mollet del Vallès. 

Actualment està previst l’inici de les obres de millora de la connexió de l’AP-7 i la 
C-33 amb la carretera C-17 del PK 14+700 al 15+100 que consisteix bàsicament 
en donar continuïtat als 2 carrils del ramal d’incorporació a la C-17 que actualment 
es converteix en un abans de realitzar-se la incorporació a la C-17. A partir 
d’aquest punt comença l’àmbit d’actuació a la C-17 en el present projecte. Aquest 
tram de la C-17, des de Parets fins a la ronda sud de Granollers, discorre a banda i 
banda de sector industrials desenvolupats. 

En el PK 15+700 es troba l’enllaç amb la carretera C-35 donant accés al municipi 
de Parets per la banda oest i al municipi i circuit de Montmeló per la banda est. 

En el PK 18+000, ja en el terme municipal de Lliçà de Vall, hi ha l’enllaç amb la C-
155 i la ronda sud de Granollers donant accés als nuclis de Lliçà de Vall i Granollers 
respectivament. 

Al final de l’àmbit de projecte la C-17 discorre pel sector industrial de Can 
Montcau en el terme municipal de Lliçà d’Amunt 

3.2� CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

La cartografia de base per a l’elaboració del projecte ha estat encarregada per 
INFRAESTRUCTURES, i ha estat realitzada a escala 1:1.000. Ha estat establerta una 
xarxa de bases de replanteig, determinant les coordenades pel mètode de la 
poligonal, amb els càlculs realitzats amb projecció UTM. 

D’altra banda s’han demanat aixecaments taquimètrics i aixecaments de punts 
singulars. També s’han pres les alineacions de les línies blanques de les calçades 
actuals de la C-17 amb l’objecte d’enllaçar amb exactitud l'ampliació del tercer 
carril. 

Cal posar de manifest que a l'hora de tancar el projecte, encara no es disposava 
dels taquimètrics. Per tant, aquests es tindran en compte en la redacció dels 
projectes constructius. De igual manera, tampoc es disposava de la cartografia a 
escala 1:1000 en la part final de l'actuació corresponent al tram 4. 

3.3� PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

A l’Annex núm. 2. “Planejament urbanístic” figura la recopilació dels plans 
d’ordenació vigents en els municipis pels quals es desenvolupen els traçats 
projectats. 



Millora general. Condicionament. Millora del nivell de servei a la carretera C-17, 
Entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, PK 14+500 al PK 21+000. 

Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt. Clau: TA-AB-15032 

Pàg. 4 Memòria

Els instruments de planejament afectats pel present projecte són els següents: 

1.� Pla Territorial parcial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona 

Tots els termes municipals formen part de l’àmbit d’actuació del Pla Territorial 
Parcial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona aprovat definitivament pel Consell 
Executiu el dia 20 d’abril de 2010. 

2.� Pla Director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya 

El Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya afecta als municipis de 
Granollers, Parets del Vallès i Montmeló i va ser aprovat definitivament el 12 de 
gener de 2016. 

3.� Terme municipal de Parets del Vallès 

Parets del Vallès disposa d'un Pla general d'Ordenació Urbana (POUM) aprovat amb 
data 22 de febrer de 2007. A més a més hi ha un Pla especial d'infraestructures 
dels sectors industrials de Llevant UP5, UP6 i UP9 aprovat amb data 22 de juliol de 
2010 i la modificació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) aprovada el 22 de 
juny de 2016. 

4.� Terme municipal de Lliçà de Vall 

Lliçà de Vall disposa d'un Pla General d'Ordenació aprovat el 23 de març de 1983 i 
un text refós de les Normes urbanístiques aprovat el 19 de gener de 2005  

5.� Terme municipal de Lliçà d’Amunt 

Lliçà d'Amunt te un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 18 de 
desembre de 2014. 

També disposa d'un Pla parcial urbanístic del sector Can Montcau-Can Malé 
aprovat el 14de març de 2013. 

6.� Terme municipal de Granollers 

Granollers disposa d'un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 31 
d'octubre de 2012. 

 

 

7.� Terme municipal de Mollet del Vallès 

Mollet del Vallès disposa d'unes Normes de Planejament Urbanístic aprovades el 13 
de març de 2017. 

8.� Terme municipal de Montmeló 

Montmeló disposa d'un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 8 d'abril 
de 2012. 

La qualificació urbanística dels terrenys afectats pels traçats del present projecte es 
resumeix a la següent taula: 

 

MUNICIPI QUALIFICACIÓ ZONES 

Parets del 
Vallès 

Sòl no urbanitzable (SNU) N1 – No urbanitzable, rústic 

Sòl urbanitzable delimitat 
(SUD) 

SS – Sistemes, Protecció 

D2 – Urbanitzable, 
desenvolupament activitat 
econòmica 

Sòl urbà consolidat (SUC) 

A1 – Activitat econòmica, 
industrial 

SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

SX2 - Sistemes, Viari, Altre viari 
en sòl urbà 

SV – Sistemes, espais lliures, 
zones verdes 

SS - Sistemes, Protecció 

Sòl urbà no consolidat 
(SNC) 

A1 – Activitat econòmica, 
industrial 
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MUNICIPI QUALIFICACIÓ ZONES 

Lliçà de Vall 

Sòl no urbanitzable (SNU) 

N4 – No urbanitzable, activitat 
autoritzada 

N2 – No urbanitzable, protecció 

SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

Sòl urbà consolidat (SUC) 

A1 – Activitat econòmica, 
industrial 

SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

SX2 - Sistemes, Viari, Altre viari 
en sòl urbà 

Granollers 

Sòl urbà consolidat (SUC) 

A1 – Activitat econòmica, 
industrial 

SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

SX2 - Sistemes, Viari, Altre viari 
en sòl urbà 

Sòl no urbanitzable (SNU) 

N2 – No urbanitzable, protecció 

SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

Lliçà d’Amunt 

Sòl no urbanitzable (SNU) 

N1 – No urbanitzable, rústic 

SX3 - Sistemes, Viari, Altre viari 
en sòl no urbanitzable 

Sòl urbanitzable delimitat 
(SUD) 

D2 – Urbanitzable, 
desenvolupament activitat 
econòmica 

MUNICIPI QUALIFICACIÓ ZONES 

SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

SV – Sistemes, espais lliures, 
zones verdes 

Montmeló Sòl no urbanitzable (SNU) 
SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

 

3.4� GEOLOGIA I GEOTECNIA 

3.4.1� Geotècnia del corredor 

El traçat travessa materials de diversa naturalesa geològica (de sud a nord) que 
s'han resumit en les següents unitats. 

�� Materials quaternaris Qt1 

Aquest sol forma la terrassa 1 del riu Tenes. Consisteix en graves amb matriu 
sorrenca a la base, cap a sostre i de manera transicional passen a sorres grolleres 
amb graves disperses i finalment, a llims sorrencs amb alguna filada lenticular de 
gravetes. El gruix màxim de la formació es d’uns 10 metres i se situa entre 3 i 5 
metres del nivell fluvial actual. L’edat de la formació es Holocè Inferior. 

A la zona de projecte es difícil poder ver algun aflorament degut a la urbanització 
de la zona. 

�� Materials quaternaris Qac3 

Aquesta formació forma part del nivell 3 del quaternari i consisteix en graves 
subarrodonides, mal seleccionades (amb matriu sorrenca de color vermell i amb 
grau de cimentació variable) amb intercalacions de llim vermells més abundants 
cap a sostre fins arribar a ser dominants. El tram superior és constituït per un nivell 
gruis mètric de llims sorrencs amb gravetes subarrodonides disperses i abundants 
nòduls de carbonat de calci.  

El gruix mitja de la unitat es d’uns 10 metres, però pot arribar a un màxim de 25. 
Forma part d’uns dipòsits d’origen al·luvial –col·luvial que queden encaixats en el 
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relleus mes elevats formats per materials miocenes de la depressió del Vallès 
(NMsa)  

�� Materials quaternaris NMsa 

Es tracta de sorres arcòsiques amb intercalacions de graves i lutites. Les sorres són 
generalment de gra groller i coloració ocre. Inclouen abundants gravetes disperses 
o formant nivells. Els clasts són de roques metamòrfiques ( pissarres, fil·lites, 
esquists), granitoides, pòrfirs i quars. 

El grau de fonamentació es baix generalment, però localment poden presentar 
graus elevats. 

Les lutites son molt sorrenques, presenten abundants gravetes disperses i tenim 
coloració d’acre a ataronjada. Ocasionalment son grisenques, més argiloses i 
podem contenir restes carbonoses o de gasteròpodes. 

3.4.2� Objectius i campanya 

A l’Annex núm. 4. “Geologia i geotècnia” s’inclou el reconeixement geològic i 
geotècnic de la zona on es desenvolupen els traçats projectats. Tenint en compte 
que el present projecte es basa en una ampliació de carril de la C-17 i que només 
en la zona dels enllaços es generen alguns terraplens i desmunts d'alçada 
considerable, l’objectiu bàsic de l’estudi és la definició dels paràmetres relatius als 
següents aspectes: 

�� Característiques geotècniques dels materials on s’assenta el traçat. 
�� Classificació dels sòls per la definició de l’esplanada 
�� Inclinació d’estabilitat dels talussos en terraplè i desmunt 
�� Càlcul de la capacitat portant i assentaments en la fonamentació 

d’estructures i recomanacions del tipus de fonamentació a adoptar. 
Amb aquests objectius s’ha dut a terme una campanya geotècnica que consta de: 

�� Realització de 10 cales mecàniques per a descripció de terrenys.  
�� Obtenció de 10 mostres en sacs de les cales, per efectuar assajos de 

classificació de sòls segons PG-3 
�� De les mostres obtingudes en les calicates s’han realitzat assajos de 

classificació per tal d’identificar les capes del sòl, assajos de compactació i 
determinació de l’índex CBR per definir els paràmetres geotècnics del sòl, la 
classificació de l’esplanada natural i la utilització del sòl en altres unitats 

d’obra i, també, assajos químics per a la determinació de sals solubles i 
guixos. 

3.4.3� Geotècnia dels materials 

A partir dels visites a camp, des resultats dels assaigs de laboratori i de la geologia 
de la zona, s’han establert tres unitats: 

�� Unitat R: Reblert i sols edàfics 
�� Unitat A: Dipòsits quaternaris 
�� Unitat B: Sols terciaris. 

3.4.4� Estudi de desmunts 

En la zona de projecte es podem observar dos talussos principals:  

�� Talús enllaç C-17 amb carrer de Segrià 
�� Talussos properes al polígon de Can Montcau on hi a una sèrie de talussos 

que s’assemblen al que es contempla al projecte. 

Estabilitat 

Els desmunts mes importants es troben en la unitat geològica B.1 (sorres 
arcòsiques). Es tracta de desmunts de bon comportament geotècnic. 

Els talussos existents en aquesta zona presenten un pendent aproximat de 56° 
però des del punt de vista ambiental i per tal de facilitar la revegetació dels 
talussos s’han projectat els talussos amb un pendent 3H/2V. 

Excavabilitat 

De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, 
l’autor del projecte, defineix a efectes d’establir un preu per a les unitats 
d’excavació, un percentatge de roca a excavar amb utilització d’explosius o 
martells hidràulics d’un 50% en desmunts i d’un 50% en rases pous i fonaments 
d’estructures sempre en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel 
contractista; el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, 
essent “a risc ventura” del contractista la diferència que es pugui assolir. 
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3.4.5� Utilització de materials 

Els materials que s’obtenen dels desmunts de l’obra son la gran majoria tolerables. 
En la zona del polígon de Can Montcau els materials es classifiquen com a 
adequats i un petit percentatge en la zona del PK 17+200 s’ha considerat no apte 
per terraplenar. 

3.4.6� Estudi de reblerts 

L’únic terraplè amb certa entitat al llarg de la traça, es troba en l’enllaç del polígon 
de Can Montcau 

El terreny suport  no presenta problemes de capacitat portant ni de deformació, i 
de condicions de fonamentació sense pendent elevat (menor al 20%), els talussos 
dels reblerts s’hauran d’executar amb el pendent 3H/2V. 

3.5� CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 

3.5.1� Introducció 

A l’annex núm. 9 “Climatologia, Hidrologia i Drenatge” s’ha realitzat l’estudi de la 
recollida, canalització i abocament de les aigües pluvials interceptades pel traçat de 
les actuacions previstes a la C-17.  

Es respecten al màxim possible les lleres actuals, per tal de no afectar 
significativament al règim de corrents i minimitzar les afeccions mediambientals.  

S’estudien amb detall les conques interceptades pels nous traçats, al igual que les 
petites àrees d’aportació als elements de drenatge longitudinal. 

Les obres de drenatge transversal s’han projectat per a un cabal de període de 
retorn de 500 anys ajustant-se a les recomanacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (A.C.A.). 

La zona d’actuació es troba dins els termes municipals de Parets del Vallès, Lliçà de 
vall, Granollers, Mollet del Vallès i Lliçà d’Amunt. L’àmbit d’actuació es troba 
emmarcat dins una zona amb forta pressió urbanística molt consolidada, d’ús 
majoritàriament industrial. El drenatge de les parcel·les i polígons adjacents a la 
carretera es troben ja canalitzats, trobant-se zones molt puntuals amb petites 
aportacions exteriors de drenatge longitudinal. Per altra banda, i donat que les 
actuacions no impliquen un canvi de traçat en la C-17 sinó que s’actua en els seus 

marges eixamplant la plataforma, es preveu connectar aquestes aportacions 
exteriors al drenatge existent de la carretera quan sigui possible, o 
alternativament, desguassar-les a través de la nova xarxa de drenatge longitudinal 
a projectar. 

Cal destacar, a la zona final de projecte, de la presència de la única conca que seria 
considerada de drenatge transversal, que incideix en la rotonda i el ramal de 
sortida de la C-17 de l’últim semi enllaç a projectar. En aquest cas es seguiran les 
prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua, com ja s’ha esmentat anteriorment. 
Altres lleres que travessen la traça de la C-17 es troben actualment canalitzades i 
no seran afectades per les obres a projectar, com seria el cas del Torrent del 
Ràdium o el Torrent de Can Ninou. 

3.5.2� Característiques morfològiques de les conques 

En l’Apèndix núm. 1 Hidrologia de l’annex núm. 9 es recullen detalladament les 
dades d’aquestes conques així com les seves característiques morfològiques 
generals.  

Les principals dades queden resumides a la taula inclosa a continuació: 
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3.5.3� Cabals d’avinguda 

A continuació es resumeixen els cabals de les conques interceptades, per als 
períodes de retorn considerats de 25, 100 i 500 anys, calculats pel Mètode 
Hidrometeorològic. El càlculs detallats per a la seva obtenció queden detallats en 
l’Apèndix núm. 1 Hidrologia. 
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3.6� TRÀNSIT 

3.6.1� Objecte de l’estudi 

L’Estudi de Trànsit que figura a l’Annex núm. 7. “Estudi de trànsit” té com a 
finalitat d’una banda, determinar el trànsit, capacitat i nivell de servei que es 
produirà en el tram d’ampliació de la C-17 entre Parets del Vallès i la carretera BV-
1432, i d’altra banda analitzar el funcionament dels enllaços amb la C-35 i amb la 
C-155. 

3.6.2� Àmbit d’estudi 

En un estudi de trànsit de les característiques que ens ocupa, és necessari zonificar 
perfectament l’àmbit d’estudi, per tal de comprovar quin és el trànsit de pas o el 
trànsit amb O/D a la zona. 

El present projecte, contempla diverses actuacions al llarg de la carretera C-17, 
entre el PK 14+500 i el PK 21+000, així com una actuació en la connexió amb 
l’AP-7. 

Per tal de realitzar la descripció de les actuacions projectades es distingeixen 
quatre trams. 

3.6.3� Dades de trànsit 

Per tal de dotar al model d’intensitats de trànsit amb què calibrar els resultats de la 
simulació, s’ha procedit al recull sistemàtic d’aforaments de trànsit disponibles al 
“Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento 2015”, Pla d’aforaments de la 
Generalitat de Catalunya i del Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de 
Barcelona. 

A més de les dades obtingudes d’IMD a les principals vies de l’entorn, també s’han 
dut a terme aforaments automàtics i manuals per obtenir dades actualitzades de la 
C-35, C-17, el camí de Can Montcau i diversos accessos que no compleixen 
normativament amb les exigències de seguretat d’accés i sortida a una via ràpida.  

3.6.4� Característiques de l’escenari estudiat 

El present estudi, estudia la possible remodelació de l’actual C-17 ampliant un 
carril per sentit en el seu tram entre les poblacions de Granollers i Parets del Vallès, 
així com una nova connexió entre la C-17 i l’AP-7 en sentit Barcelona. 

El present disseny, contempla la construcció d’un nou vial paral·lel a la C-17 en 
sentit Vic el qual farà de vertebrador dels actuals accessos de la C-17 que es 
veuran afectats per la nova remodelació. 

Es milloren els enllaços amb la C-35, C-155 i polígon de Can Montcau. 

3.6.5� Prognosi de futur 

�� Any de posada en servei: 2018 
�� Any horitzó: 2028 
�� Es dimensiona amb una secció 10,5-13 per calçada. 
�� La velocitat de projecte és de 100 km/h. 
�� Carrils de 3,5 metres. 
�� Vorals: 1,5 metres exterior i 1metre l’interior. 
�� El nivell de servei de dimensionament per l’any horitzó haurà de ser D 

segons la Norma 3.1.IC � Calçades separades amb velocitat projecte 100 
km/hora. 
 

En quant a l’evolució de la IMD pels trams de carretera durant els propers 10 anys, 
s’observa que els nivells de servei són C i D a gairebé la totalitat dels trams 
excepte el tram comprès entre l’enllaç de l’AP-7 i l’enllaç de la C-35 on en sentit 
Vic el nivell de servei és E. Tanmateix, millora ostensiblement els nivells de servei 
de les vies en cas de no realitzar cap tipus de remodelació en l’actual configuració 
de la C-17. 

Com a exercici complementari s’ha fet l’exercici d’emprar la base de la xarxa 
actual (sense les millores proposades en aquest projecte) i se li ha assignat la 
càrrega prevista a 10 anys (+2.3% anual), l’efecte sobre  la mobilitat, representada 
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amb els índexs de saturació de cada tram es important. La major part dels trams 
de la C-17 pateixen nivells de servei E i fins i tot F. 

3.6.6� Nivell de servei 

Els nivells de servei s’han calculat amb les fórmules incorporades al manual de 
capacitat de carreteres de l’any 2010. S’ha calculat per al mòdul per autopistes 
amb carrils de circulació de 3,5 metres i vorals de 1,5 metres a l’extrem exterior de 
calçada i d’1 metre al voral intern de la calçada. 

L’anàlisi de sensibilitat realitzat mitjançant l’aplicació dels diferents escenaris de 
creixement demostra que fins l’horitzó (2028), els nivells de servei seran com a 
màxim D per a la hipòtesi de creixement. 

3.6.7� Dimensionament de detall per l’any horitzó (2028) 

Per a realitzar els càlculs de capacitat dels enllaços més sol·licitats, s’han utilitzat 
les dades de l’aforament automàtic realitzat al pont de la C-35. 

Per tal de calcular el nivell de servei dels enllaços més sol·licitats s’ha utilitzat el 
programa de microsimulació AIMSUN, el qual realitza simulacions dels diferents 
enllaços per a l’hora punta diària determinant els nivells de servei de totes les vies 
que composen l’enllaç. Aquestes simulacions han estat realitzades amb la matriu 
corresponent al trànsit actual més els creixements previstos per als pròxims 10 
anys. 

Per assegurar el funcionament dels enllaços, s’han calculat els nivells de servei als 
ramals més sol·licitats. 

Enllaç C-35 

Els nivells de servei de pràcticament totes les vies es troben entre nivell A o B. 
Només en el cas de l’entrada a la rotonda de nova creació a la C-35 a l’entrada del 
circuit de Catalunya en sentit Parets del Vallès i l’accés a la rotonda de nova creació 
al carrer del Garbí on els nivells de servei són C i D respectivament. 

Enllaç Ronda Sud de Granollers 

Amb la nova configuració es guanya capacitat al tronc central de la C-17, ja que a 
més de guanyar un carril al tronc central, s’estalvien moviments de sortida com el 

del polígon Congost (1.230 veh/dia). Aquest moviment s’haurà de realitzar a través 
de la C-352. 

Degut a la nova calçada lateral i la nova rotonda situada a l’enllaç de les carreteres 
C-17 i C-155, es guanyaran una sèrie de vehicles en sentit Vic que hauran de 
trenar entre la entrada a la C-17 de la carretera C-155 i la sortida C-17 de la 
carretera C-352 (454 veh/dia). La distància de trenat és d'aproximadament 260 
metres.  

Els nivells de servei de pràcticament totes les vies és A o B, únicament el tram de 
trenat entre la nova entrada a la C-17 i el tronc central de la C-17 en sentit Vic 
pateix índexs de saturació de nivell D. 

3.6.8� Conclusions del dimensionament 

La reforma planejada de la infraestructura a l’estudi de Millora general de la 
carretera C-17 del PK 14+500 fins al 21+000. Tram: Parets del Vallès – Granollers 
presenta un dimensionament suficient per absorbir la demanda de vehicles durant 
el període de projecte. 

Els nivells de servei corresponents al tram més carregat per a l’any 2028 són com a 
màxim D per a l’escenari de dimensionament. 

Pel que fa als índexs de saturació dels enllaços, s’ha calculat el nivell de servei per 
als enllaços més demandats com són els enllaços de Parets del Vallès i Granollers. 
En ambdós casos els ramals més afectats pateixen nivells de servei D a l’hora 100. 

Els nivells de servei pel 2028 són molt similars als de la situació actual a les hores 
punta, en el cas de no fer-se aquesta actuació, els nivells de servei serien F a gran 
part de la xarxa modelitzada. 

 

4� DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

4.1� CONSIDERACIONS PREVIES 

El tram de la C-17 objecte d'aquest projecte és un tram urbà i periurbà, i per això 
presenta problemes d'inserció en el territori, amb molts accessos i incorporacions 
que no compleixen la normativa vigent de carreteres per a una via de 2+2 sense 
interseccions a nivell. Aquest tram de la C-17 presenta unes intensitats elevades 
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de trànsit, que sumat als molts accessos que no compleixen normativa, implica uns 
punts de concentració d’accidents i un nivell de servei en hora punta poc 
desitjable.  

A partir de l’estudi de trànsit, s’ha estudiat la possibilitat d’ampliació d’un tercer 
carril a cada una de les calçades de la C-17 entre l’autopista AP-7 i la Ronda sud 
de Granollers, i s’ha analitzat amb detall els condicionants que impliquen aquesta 
ampliació de calçada, tant en les vialitats laterals preexistents com els elements de 
la carretera. 

També s’ha analitzat la seva afecció a les connexions de ramals d’entrada i sortida 
preexistents, així com la confrontació dels accessos autoritzats. 

 

4.2� DESCRIPCIÓ GENERAL 

El present projecte contempla diverses actuacions al llarg de la C-17, entre el PK 
14+500 i el PK. 21+000, així com una actuació en la connexió amb l'AP-7. 

Per tal de realitzar la descripció de les actuacions projectades es distingeixen els 
següents trams: 

Tram 1 

Aquest tram correspon a l'actuació que es realitza a la C-17 des del PK 14+500 a 
PK 18+800 sentit nord. Això implica tant l'ampliació del tercer carril com la 
remodelació de l'enllaç amb la C-35 i l'enllaç amb la C-155. 

Tram 2 

Aquest tram correspon a l'actuació que es realitza a la C-17 des del PK 14+500 a 
PK 18+800 sentit sud. Això implica tant l'ampliació del tercer carril com la 
remodelació de l'enllaç amb la C-35. 

Aquesta  ampliació de plataforma a la C-17 en els trams 1 i 2, implica l’afecció de 
les connexions dels ramals d’entrada i sortida. 

D’altre banda, la limitació dels accessos directes a la C-17 per millorar la seguretat 
viària implica projectar vials laterals per canalitzar els diferents accessos, 
distribuint-los a través dels enllaços. Així doncs, en sentit Vic, s’ha projectat un 
vial paral·lel a la C-17 des de l’enllaç de la C-35 fins el PK 17+000 on connecta 

amb el vial de sortida des del tronc i que finalitza en l’enllaç amb la C-155. 
Aquests vials canalitzaran tots els accessos directes actualment a la C-17 en sentit 
Vic. En sentit Barcelona es canalitzen els accessos a través dels carrers existents i 
una nova sortida des del tronc de la C-17 en el PK 17+000 aproximadament. Tots 
els accessos directes a la C-17 queden anul·lats i canalitzats a través dels 
enllaços.  

Tram 3 

Entre l’enllaç amb la Ronda sud de Granollers i l’enllaç amb la BV-1432 es troba el 
Pla Parcial Urbanístic de Can Montcau. Aquest Pla preveu un gran increment 
d’activitat industrial i des de fa un any ja s’ha iniciat amb la inauguració d’un gran 
centre logístic. Per aquest motiu s’ha projectat un enllaç en el PK 19+700 
aproximadament que millora substancialment la connexió actual des de la C-17 
sentit Vic i des del Polígon amb la C-17 sentit Barcelona. Aquest enllaç de tipus 
peses aprofita la rotonda existent en la vialitat del planejament al oest de la C-17. 
Aquesta rotonda es connecta amb un altre projectada al est de la C-17 mitjançant 
un pas inferior. A més a més es projecta un ramal de sortida des de la C-17 sentit 
Vic i un ramal d’entrada a la C-17 sentit Barcelona. També es projecten dos vials 
que connecten la rotonda oest amb la vialitat de carrers existents. 

En el PK 19+000 de la C-17 s’ha projectat un vial de connexió entre dos carrers 
existents per tal de reordenar els accessos directes tancats en aquesta zona. 

Tram 4 

Correspon a l'actuació que es realitza en l'actual nus entre la C-33 i l'AP-7. Es 
projecta un nou ramal d'accés a l'AP-7 sentit Barcelona des de la C-17. Aquest nou 
ramal genera un tercer carril a l'AP-7 i l'actuació finalitza en l'enllaç entre l'AP-7 i 
la C-17, allà on l'autopista disposa de 4 carrils. 

Aquesta actuació implica el repintat de línies blanques en un tram i l'ampliació de 
viaducte en la modificació del carril d'alentiment del llaç de sortida cap a Mollet del 
Vallès. 

4.3� TRAÇAT 

Cal posar de manifest la problemàtica que implica aprofitar l’actual corredor de la 
C-17 que discorre principalment per sòls urbans consolidats. Tot i aquest  fet, s’ha 
aconseguit una millora substancial de l’estat actual aprofitant al màxim l’espai 
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disponible per optimitzar expropiacions suplementaries a l’espai ocupat per la 
actual infraestructura de la C-17. 

El present projecte contempla les següents actuacions: 

�� Ampliació tercer carril a la C-17 sentit Vic. 

Actualment existeix tercer carril des de l’enllaç amb la C-33 fins l’enllaç amb la C-
35 ( PK 16+000 aproximadament). En el present projecte es perllonga aquest carril 
fins passat l’enllaç amb la C-155 (PK 18+500 aproximadament). 

�� Ampliació tercer carril a la C-17 sentit Barcelona. 

De igual manera que en el cas anterior, en l’actualitat existeix tercer carril des de 
l’enllaç amb la C-35 fins al ramal de connexió amb la C-33 i l’AP-7. En el present 
projecte s’amplia el tercer carril des del ramal de connexió amb la C-352 (PK 
18+500). 

Aquesta  ampliació de plataforma a la C-17, implica l’afecció de les connexions 
dels ramals d’entrada i sortida. 

D’altre banda, la limitació dels accessos directes a la C-17 per millorar la seguretat 
viària implica projectar vials laterals per canalitzar els diferents accessos, 
distribuint-los a través dels enllaços. Així doncs, en sentit Vic, s’ha projectat un 
vial paral·lel a la C-17 des de l’enllaç de la C-35 fins el PK 17+000 on connecta 
amb el vial de sortida des del tronc i que finalitza en l’enllaç amb la C-155. 
Aquests vials canalitzaran tots els accessos directes actualment a la C-17 en sentit 
Vic. En sentit Barcelona es canalitzen els accessos a través dels carrers existents i 
una nova sortida des del tronc de la C-17 en el PK 17+000 aproximadament. Tots 
els accessos directes a la C-17 queden anul·lats i canalitzats a través dels 
enllaços. En l’Annex núm. 16 “Reordenació accessos” , hi ha una fitxa per cadascun 
dels accessos modificats. 

�� Millora de la connectivitat territorial entre el PK 18+500 i PK 21+000��

Entre l’enllaç amb la Ronda sud de Granollers i l’enllaç amb la BV-1432 es troba el 
Pla Parcial Urbanístic de Can Montcau. Aquest Pla preveu un gran increment 
d’activitat industrial i des de fa un any ja s’ha iniciat amb la inauguració d’un gran 
centre logístic. Per aquest motiu s’ha projectat un enllaç en el PK 19+700 
aproximadament que millora substancialment la connexió actual des de la C-17 
sentit Vic i des del Polígon amb la C-17 sentit Barcelona. Aquest enllaç de tipus 

peses aprofita la rotonda existent en la vialitat del planejament al oest de la C-17. 
Aquesta rotonda es connecta amb un altre projectada al est de la C-17 mitjançant 
un pas inferior. A més a més es projecta un ramal de sortida des de la C-17 sentit 
Vic i un ramal d’entrada a la C-17 sentit Barcelona. També es projecten dos vials 
que connecten la rotonda oest amb la vialitat de carrers existents. 

En el PK 19+000 de la C-17 s’ha projectat un vial de connexió entre dos carrers 
existents per tal de reordenar els accessos directes tancats en aquesta zona. 

�� Millora de la connexió de la C-17 amb l’AP-7. 

Un cop iniciat el projecte i a conseqüència dels resultats dels estudis de trànsit, es 
va decidir millorar la connexió de la C-17 amb l’AP-7 sentit Barcelona. Per aquest 
motiu es projecta un nou ramal d’accés des de la C-17 a l’AP-7, augmentant en 
tres carril la calçada de l’AP-7 sentit Barcelona fins el següent enllaç amb la pròpia 
C-17. 
D’altre banda, es modifica el ramal de connexió entre la C-17 i la C-33 sentit 
Barcelona. 
 
�� Enllaç amb la C-35. 

Degut a l’ampliació d’un tercer carril a cadascuna de les calçades de la C-17, 
l’actual enllaç amb la C-35 queda afectat. Es projecta una remodelació de l’enllaç 
mitjançant dues rotondes per les connexions amb la C-17 i una tercera rotonda 
per donar connexió als sectors industrials. Es modifiquen la resta de ramals i es 
projecten nous vials per reordenar els accessos directes suprimits. 

Cal posar de manifest la problemàtica de la remodelació d’aquest enllaç, que per 
arribar a la solució adoptada ha passat per una sèrie d’estudis previs. Aquests 
estudis i la justificació de la solució final es troben detallats a l’apèndix 1 de 
l’annex núm. 5 “Traçat”. 

�� Enllaç amb la C-155 

Es remodela l’enllaç degut a les afeccions per l’ampliació del tercer carril en 
cadascuna de les calçades de la C-17. Per la part oest de l’enllaç, es genera el 
tercer carril a partir del ramal de connexió des de la C-352, es modifica la 
connexió d’entrada del ramal sentit Barcelona des de la C-155 i es millora el traçat 
del ramal de connexió entre la C-3525 i la C-155.  
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En la zona est, es projecta una rotonda per permetre tots els moviments, en 
especial els que venen de la via de servei i volen connectar amb la C-17. 

4.4� SECCIONS TIPUS 

La secció tipus en la CC-17 desprès de l’ampliació del tercer carril  respon a la 
següent descripció: 

�� 3 carrils de 3,50 m d’ample per calçada. 
�� Vorals exteriors d’ 1,50 m d’ample. 
�� Mitjana i vorals interiors existents 

En els  rramals bidireccionals d’enllaç, s’ha adoptat la següent secció tipus: 

�� Calçada bidireccional de 2 carrils, amb ample total de 7,00 m. 
�� Vorals exteriors d’1,50 m d’ample.  
�� Berma en terraplè de 0,75 m d’ample. 
�� Cuneta transitable en desmunt d’1,50 m d’ample i banqueta de 0,50 m 

d’ample. 

En els  rramals unidireccionals d’enllaç, s’ha adoptat la següent secció tipus: 

�� Calçada de 4,00 m. 
�� Vorals exteriors d’1,50 m d’ample.  
�� Berma en terraplè de 0,75 m d’ample. 
�� Cuneta transitable en desmunt d’1,50 m d’ample i banqueta de 0,50 m 

d’ample. 

La secció tipus en RRotonda respon a la següent descripció: 

�� Calçada anular de 8,00 m d’ample. 
�� Voral exterior d’1,50 m d’ample. 
�� Voral interior d’1,0 m d’ample. 
�� Gorgera perimetral a l’anell interior de 2,00 m d’ample, amb paviment de 

llambordins, limitada per vorada remuntable del costat calçada.  
�� Berma en terraplè de 0,75 m d’ample.  
�� Cuneta de seguretat en desmunt d’1,50 m d’ample i banqueta de 0,50 m 

d’ample. 

La secció tipus en ll’ampliació de l’AP-7 respon a la següent descripció: 

o� En viaducte sense ampliació. Redistribució dels carrils amb senyalització 
horitzontal 
�� Calçada amb 3 carrils de 3,50 m d’ample. 
�� Vorals exteriors variable de 0,75 m d’ample aproximadament. 
�� Pretils existents 

o� En viaducte amb ampliació.  
�� Calçada amb 4 carrils de 3,50 m d’ample. 
�� Vorals exteriors d’ 1,0 m d’ample. 

o� Ampliació de plataforma fora del viaducte 
�� Calçada amb 3 carrils de 3,50 m d’ample. 
�� Voral exterior de 2,50 m d’ample. 
�� Voral interior d’1,0 m 

La secció tipus del vvials zona industrial respon a la següent descripció: 

�� Calçada mínima de 4,00 m. 
�� Vorera dreta mínim d’1,25 m d’ample.  
�� Mur o terciana pel costat esquerra 

D’aquests vials de la zona industrial, ll’eix 30 (via lateral generada des de la sortida 
del tronc de la C-17 sentit Vic) s’ha projectat amb una amplada de calçada de 5,5 
m que es redueix fins a 3,83 m en la zona de la benzinera per no afectar als 
sortidors. Aquest vial va lleugerament més elevat que la C-17, fet que genera un 
mur entre el vial i la C-17. 

4.5� MOVIMENT DE TERRES 

A l’Annex núm. 6. “Moviment de terres” es realitza una anàlisi de les necessitats de 
terres pels diferents trams en què s’ha considerat el projecte. Cal posar de 
manifest que el moviment de terres no s’estudia de manera compensatòria en el 
seu conjunt. Es considera que l’execució dels diferents trams pot no ser simultània. 
D’aquesta manera ens quedem del cantó de la seguretat, preveient uns préstecs i 
excedents de material a abocador superiors a si l’execució d’alguns trams es 
realitza de forma simultània. 

En els trams 2, 3 i 4 s’ha considerat que el 100% del material excavat és aprofitable 
per a la formació de terraplè. En el cas del tram 1 s’ha considerat que el material 
aprofitable de l’excavació és d’un 82%. El 18 % restant és considera no apte per a la 
formació de terraplè i per tan es durà a abocador. 
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A partir dels balanços de terres que figuren a l’Annex, els principals valors a 
destacar són: 

Tram 1 

�� Excavació en desmunt ............................................................... 108.475 m3 
�� Material no aprofitable ................................................................ 19.805 m3 
�� Material apte per l’obra ............................................................... 88.670 m3 
�� Terraplè ........................................................................................ 4.678 m3 
�� Terraplè de préstec .............................................................................. 0 m3 
�� Total a abocador ....................................................................... 103.797 m3 

Tram 2 

�� Excavació en desmunt ................................................................. 20.645 m3 
�� Material no aprofitable ......................................................................... 0 m3 
�� Material apte per l’obra ............................................................... 20.645 m3 
�� Terraplè ...................................................................................... 10.768 m3 
�� Terraplè de préstec .............................................................................. 0 m3 
�� Total a abocador ........................................................................... 9.876 m3 

Tram 3 

�� Excavació en desmunt ................................................................. 52.134 m3 
�� Material no aprofitable ......................................................................... 0 m3 
�� Material apte per l’obra ............................................................... 52.134 m3 
�� Terraplè ...................................................................................... 61.822 m3 
�� Terraplè de préstec ....................................................................... 9.688 m3 
�� Total a abocador .................................................................................. 0 m3 

Tram 4 

�� Excavació en desmunt ................................................................... 7.122 m3 
�� Material no aprofitable ......................................................................... 0 m3 
�� Material apte per l’obra ................................................................. 7.122 m3 
�� Terraplè ........................................................................................ 5.568 m3 
�� Terraplè de préstec .............................................................................. 0 m3 
�� Total a abocador ........................................................................... 1.554 m3 

 

Les zones més properes de préstec i abocador de materials es detallen a l’Annex 
núm. 6. “Moviment de terres” 

4.6� FERMS I PAVIMENTS 

Les solucions adoptades per als diferents vials que conformen el present projecte 
venen determinades, en el cas de la C-17, pel trànsit previst l’any de posada en 
servei, i en la resta per la funcionalitat i el tipus de via projectada. 

Segons aquest estudi, el terreny subjacent tindria una classificació de ttolerable 
segons el PG-3, tant com a fons de desmunt com en el cas que fos reutilitzat com 
a terraplè. D’aquesta manera, es dimensionarà l’esplanada amb un terreny 
subjacent de tipus tolerable. 

D'altre banda s'han realitzat testimonis de ferms en l'actual C-17. D’aquests 
registres, es pot concloure que el ferm actual té base granular i que els vorals 
actuals tenen un gruix insuficient per a ser reutilitzats com a carril en l’ampliació 
de la C-17. D’aquesta manera s'ha projectat la secció de ferm amb base granular, 
per una banda per coherència amb la secció actual, i per altra banda perquè, al 
tractar-se en la major part del recorregut d’ampliacions de calçada existent, 
projectar el ferm amb base granular permet un millor drenatge de les capes 
inferiors del ferm cap als drens laterals, independentment de la seva base. 

El volum de trànsit tal i com es mostra en l’Annex núm. 7 "Estudi de trànsit", les 
intensitats mitjanes i els percentatges de vehicles pesants a considerar en l’any de 
posada en servei, i que defineixen la categoria de trànsit pesant a utilitzar en la 
definició del paquet de ferm són les següents: 
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Dins l’annex núm. 4 “Geologia i Geotècnia” es descriuen les prospeccions 
realitzades per tal de determinar l’esplanada natural del terreny subjacent i la seva 
eventual reutilització. 

Donat que el tronc de la C-17 i el tronc de l’AP-7 tenen categoria de trànsit pesant 
de T0 i T00 respectivament, en aquest cas només l’esplanada E3 pot ser 
projectada, de manera que es proposa aquest tipus d’esplanada per a tot el 
projecte. 

Per tal d’aconseguir aquesta secció d’esplanada sobre un terreny subjacent 
tolerable, la secció a adoptar és la següent: 

-� 30 cm de sol estabilitzat tipus 3 
-� 30 cm de sòl seleccionat tipus 2 

En base a tot l’exposat amb anterioritat, les seccions estructurals de ferm 
considerades per als diferents elements projectats són les següents: 

�� Secció estructural 0031 (T00/E3) 

Aquesta secció s’aplica a l’autopista AP-7 i està composta per 35 cm d’aglomerat 
asfàltic sobre 25 cm de tot-ú artificial. 

�� Secció estructural 031 (T0/E3) 

Aquesta secció s’aplica al tronc de la C-17 i als ramals d’accés a l’AP-7 des de la 
C-17 i està composta per 30 cm d’aglomerat asfàltic sobre 25 cm de tot-ú 
artificial. 

�� Secció estructural 131 (T1/E3) 

Aquesta secció s’aplica als ramals de l’enllaç amb la C-35, l’enllaç amb la C-155 i 
els vials de la zona industrial i està composta per 25 cm d’aglomerat asfàltic sobre 
25 cm de tot-ú artificial. 

�� Secció estructural 231 (T2/E3) 

Aquesta secció s’aplica a l’enllaç d’accés a la zona comercial i està composta per 
20 cm d’aglomerat asfàltic sobre 25 cm de tot-ú artificial. 

A l’Annex núm. 8. “Ferms i paviments” es descriuen en detall totes les seccions 
adoptades, que es grafien en els corresponents plànols de seccions tipus. 

4.7� DRENATGE 

Aquest apartat s’estructura en diferents parts: 

Drenatge Transversal: Es descriuen els càlculs hidràulics utilitzats per al 
dimensionament de les diferents obres de drenatge transversal (segons les 
recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya i la 
Instrucción de Carreteras 5.2-IC, “Drenaje superficial”). També s’inclouen els 
càlculs mecànics dels tubs de formigó armat de drenatge. 

Drenatge Longitudinal: Es descriuen els càlculs realitzats per al dimensionament 
dels elements que recullen les aigües procedents tant del terreny natural com de la 
plataforma i les seves marges i la condueixen als punts d’evacuació. Per al disseny 
de la xarxa s’han tingut en compte els criteris que respecte a la tipologia 
d’elements i característiques dels mateixos es defineixen a la Instrucció 5.2.-IC. 

4.7.1� Drenatge Transversal 

Les obres de drenatge transversal han estat dimensionades per a un període de 
retorn de 500 anys, segons els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Les O.D. seran de formigó armat, i per tant adoptem com a coeficient de rugositat 
de Manning n = 0,020. La màxima velocitat de circulació de l’aigua dins els 
conductes ha estat limitada a 6.0 m/s. La relació entre la sobreelevació a l’entrada 
de l’obra (calculada segons el procediment de la Instrucció 5.2-IC) i l’alçada de 
l’obra (Hw/H) no serà superior a 1,0. 

El diàmetre mínim, i únic, considerat per als tubs és de 2 metres. Quan el cabal fa 
necessari unes dimensions majors de l’obra de drenatge es passa a marcs de 
secció  2x2 metres com a mínim o seccions superiors.  

Com ja s’ha comentat, les conques sense llera definida i amb cabals petits 
(conques 2 a 4) es desaigüen mitjançant cunetes a través del drenatge longitudinal 
cap al terreny natural, vers una altra obra de drenatge o a la xarxa de drenatge 
existent. En aquests casos s’aplicarà el cabal per al període de retorn de 25 anys, 
corresponent als elements de drenatge longitudinal. 

Les entrades a les obres de drenatge mitjançant pou visitable es protegiran 
mitjançant una reixa de fosa. En el cas on les lleres siguin difuses, es disposaran 
gabions a la sortida des les OD amb la fi de repartir els cabals i evitar la seva 
concentració. 
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Es presenta a continuació un quadre de relació de les obres de drenatge transversal 
on es detalla quina conca desguassa, el seu comportament i les seves 
característiques. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2� Drenatge Longitudinal 

En termes generals, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que 
permetin evacuar l’escorrentiu superficial de la plataforma dels diferents vials i dels 
marges que vessin cap a ells, mitjançant un sistema de cunetes amb desguàs en 
règim lliure. A les zones on, per manca d’espai disponible, no ha estat possible 
disposar una cuneta trepitjable al marge d ela calçada, s’ha optat per disposar una 
bunera longitudinal per tal de recollir l’aportació de la plataforma. Per al disseny de 
la xarxa s’han tingut en compte els criteris que respecte a la tipologia d’elements i 
característiques dels mateixos es defineixen a la Instrucció 5.2.-IC. 

A tal fi, s’han definit una sèrie d’elements constitutius del drenatge longitudinal 
comprovant-se posteriorment les capacitats hidràuliques de desguàs de cadascun 
dels elements projectats tenint en compte les àrees dels marges d’aportació, els 
pendents locals associats a cadascun dels elements i trams, els possibles punts 
d’abocament, i per últim, el període de retorn de disseny.  

Es projecten dos tipus de cunetes i  un tipus de bunera (però de diferents 
diàmetres), un dels quals com a cuneta de desmunt associada al traçat i tres 
exteriors de guarda. La denominació d’aquests elements és: 

STR-15 : Situada al marge de la calçada, de secció triangular superficial trepitjable i 
revestida amb formigó HM-20, un ample de 1,50 m i un calat màxim de 0,15 m. 
Porta associada sempre un dispositiu dren D=110 mm. que recull les filtracions del 

paquet de ferms, així com les de l’entorn més pròxim. Aquesta cuneta es posa al 
peu de tots els desmunts. 

CTR-1 : De secció trapezoïdal revestida de 1,80x0,60 revestida amb formigó HM-
20 (e=0.10), situada a les coronacions dels desmunts i als peus de terraplè on 
sigui necessari. 

Bunera contínua (caz): amb un diàmetre interior de 0,30/0,40 m, format per peces 
prefabricades de formigó. 

Allà on la cuneta superficial o la bunera no tinguin capacitat hidràulica suficient 
segons el cabal d’avinguda, es disposarà un col·lector de drenatge longitudinal 
que anirà recollint aquestes aportacions i les desviarà cap a la xarxa de drenatge 
existent. 

4.8� TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES I MURS 

En el present projecte es preveu la necessitat de realitzar tres tipus d’actuacions: 

1.� Actuacions de condicionament: Pas superior en l’enllaç amb la C-35. 
2.� Actuacions d’ampliació d’obres existents: Pas inferior PI 19.1 i Viaducte 

AP7-C17 (OF 138.1). 
3.� Definició d’obres noves: Passarel·la  OF 15.1, Pas Inferior PI 17.1, i diversos 

murs de contenció al llarg de la traça. 

 

Condicionament pas superior enllaç C-35 

Actualment aquest enllaç presenta un pas superior de tres vànols amb un tauler de 
formigó. Presenta dues alineacions de piles amb tres fusts circulars i uns estreps  a 
nivell del terraplè existent. 

S’han suposat dues hipòtesis en funció de la tipologia de fonamentació dels 
estreps que s’hauran de validar en el projecte constructiu. Tot i això, en ambdues 
hipòtesis es pot executar la solució projectada sense haver d’executar una nova 
estructura. 

1.� Dintells flotants sobre el terraplè: es farà un mur de contenció per eliminar 
el terraplè i poder disposar els nous vials. 
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2.� Estrep tancat: es podria eliminar el terraplè sempre i quan es determini i 
verifiqui la profunditat del mur de l’estrep. En cas contrari l’actuació serà 
anàloga a la situació de sabates superficials. 

 

P.I 19.1 Pas Inferior 

Actualment en l’enllaç amb la C-155 a Lliçà de Vall hi ha un pas inferior existent de 
formigó armat tipus pòrtic. 

Amb les noves actuacions es modifica el ramal de sortida de la C17 i esdevé 
necessari l’ampliació de la cobertura del pas inferior ja que la plataforma es veurà 
eixamplada en aquesta zona. 

L’àmbit de l’actuació del projecte implica l’ampliació, mantenint-se en el nivell 
actual, per una de les dues bandes. 

Per donar solució a les noves necessitats es planteja l’ampliació de l’estructura 
existent amb un recrescut, també en formigó armat, a mode de perllongament de 
l’existent mantenint-ne la definició geomètrica. 

Segons les dades del pas inferior actual, la llum de l’estructura és pròxima als 
11.00m i par tant la secció tipus de 2+3.50+3.50+2m es compatible. 

Pel que fa al gàlib vertical, el nominal hauria de ser 5.30m. Al no disposar de dades 
taquimètriques  de detall a l’entrega d’aquest document, caldrà validar que el gàlib 
vertical és suficient. 

A nivell d’acabats, es considera la disposició d’un pretil metàl·lic de nivell H2 de 
contenció la formació d’una vorera amb un pas lliure de 0.90m acabat amb un 
passamà. 

OF 138.1. Viaducte AP-7 

En un dels dos viaductes existents en el creuament de la AP-7 amb la C-17 cal fer 
una ampliació lateral de la calçada per disposar-hi un nou carril de desacceleració. 

El tauler existent te un ample total de 14.50m aproximadament i està format per 
tres  bigues de formigó preteses amb una llosa superior. 

L’ampliació necessària és d’amplada variable de 0 a 3.40m i només afecta a un dels 
viaductes i en un dels dos laterals.  

Es planteja una actuació diferent segons l’ample a recréixer de cada secció, 

�� Voladís d’estat actual a 2.60m: es planteja la demolició parcial de la llosa i 
l’execució d’un voladís una mica mes llarg per assumir l’increment 
d’amplada. 

�� Sobre ample de 2.60m a 3.75m: es disposa una biga addicional al tauler i es 
solidaritza la llosa. El recolzaments de la nova biga es definiran en unes 
noves piles aïllades de les piles existents en un nou fust i capitell. 

�� Sobreample entre 3.75m a 5.10m : Es necessari la disposició de dues noves 
bigues. La ubicació relativa de les dues bigues en planta és constant i el 
voladís és el que es defineix d’amplada variable per adaptar-se al nou traçat 
del vial. Al igual que el cas de una biga, els recolzament de l’ampliació es 
farà sobre unes noves piles en l’entorn  de les existents però sense sobre 
posar-s’hi. 

En tots els casos el procés constructiu implicarà la demolició parcial del voladís 
existents de la llosa descobrint les armadures però sense malmetre-les. 

Posteriorment s’afegiran les armadures de reforç necessàries, es disposarà una 
resina en la superfície de contacte i es tornarà a formigonar la llosa segons la 
geometria definitiva. 

Proposta de mur en cas de fonamentació superficial dels estreps 

Proposta de mur en cas de fonamentació profunda dels estreps 
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A nivell d’acabats, es considera la disposició d’un pretil metàl·lic de nivell H2 de 
contenció la formació d’una vorera amb un pas lliure de 0.90m rematat amb un 
passamà exterior. 

OF 15.1. Passera vianants 

A l’entorn de l’enllaç de la C17amb la C-35 es  defineix una passera de vianants de 
3metres d’amplada per sobre de la C17.  

Aquesta passera unirà l’entorn del carrer de Can Gurri (Polígon de can Volard) amb 
el carrer de Llevant prop de l’enllaç amb la C-35. 

Està formada per una estructura mixta de calaix metàl·lic  de 0.75m de cantell i 
1.50m de fons amb una llosa de formigó superior de 0.20m de cantell i una 
amplada de 3.00m. 

Es disposaran dos trams de 22.50m de llum per salvar cadascuna de les dues 
calçades amb una longitud total de 45.00m que deixarà un gàlib vertical mínim de 
5.30m sobre la rasant de la C-17. 

Les rampes d’accés seran conforme els paràmetres d’accessibilitat que estableix el 
CTE amb una pendent màxima del 6% i una longitud de trams de rampa no 
superiors als 9.00m, entre els trams es situarà un replà de 1.50m de llargada 
mínima . Amb aquets condicionants la longitud dels accessos rondaran els 120m. 

Caldrà preveure baranes per evitar la caiguda dels vianants a  la C17 i de pantalles 
anti-vandàliques per evitar el llançament d’objectes sobre les calçades. 

La pila central es col·locarà alineada sobre la mitjana actual protegida de forma 
pertinent amb element de contenció segons normatives vigents. 

PI 17.1 Pas inferior 

En l’entorn de l’enllaç del Polígon Can Montcau cal definir un nou pas inferior que 
connecti les dues bandes del al C17. 

Per tal de no afectar la C-17 actualment en servei, es planteja la realització del pas 
inferior  amb el procés constructiu de clavat en aquest punt. Aquesta solució 
permet adaptar-se perfectament a la zona de creuament on la C-17 està en un 
terraplè d’uns 10m d’alçada i de la mateixa manera aquesta solució permet no 
interferir amb el tràfic existent. 

El mètode de la clava és molt utilitzat en els passos inferiors sota vies de 
comunicació en servei. 

La secció estructural és un calaix de formigó armat amb unes dimensions interiors 
de 13.60mx5.70m que permeten compatibilitzar la secció definida 
2.00m+3.50m+3.50m+2.00m i mantenir el gàlib vertical a 5.30m. 

Donats els condicionants de traçat de les dues rotondes a banda i banda del pas 
inferior, cal definir el calaix amb un sobre ample que permeti garantir la secció 
definida en els punts més constringents del traçat. D’aquesta manera es permet 
que la secció del calaix romangui constant per permetre l’ús de la clava com a 
procediment  d’execució 

Murs 

L’àmbit d’actuació del projecte presenta múltiples afeccions que necessitaran la 
ubicació de petits murs de contenció. 

És per això que s’han definit dues tipologies (amb puntera i sense puntera ) per a 
tres grups d’alçada del terraplè a contenir.  D’aquesta manera es permet una 
adaptabilitat de la solució en funció dels condicionants de cada emplaçament. Així 
doncs s’han definit els grups següents en funció de les alçades de contenció: 

�� Alçada de 0 a 2.00m ( amb i sense puntera). 
�� Alçada de 2.00 a 4.00m ( amb i sense puntera). 
�� Alçada de 4.00 a 6.00m ( amb i sense puntera). 

En el Document núm. 2 PLÀNOLS es troben grafiades les tipologies de les 
estructures projectades. 

 

TERMINIS D’EXECUCIÓ 

En el present projecte de traçat, no s'han concretat els terminis d'execució de les 
estructures a realitzar ni la metodologia d’execució, atès que posteriorment a la 
redacció d’aquest projecte de traçat, aquests aspectes es detallaran completament 
en el(s) projecte(s) constructiu(s) posterior(s). 
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4.9� ANÀLISI DE LA SEGURETAT VIÀRIA 

A l’Annex núm. 11. “Anàlisi de la seguretat viària” es posen de manifest les 
mesures i condicions de disseny que s’han tingut en compte per garantir la 
màxima seguretat possible en la circulació. 

Pel que fa a la ffuncionalitat, les actuacions projectades son les següents: 

�� Ampliació d’un tercer carril a cada calçada de la C-17 per tal d’augmentar la 
seva capacitat i per tant millorar el nivell de servei. 

�� Eliminació dels accessos directes a la C-17, reordenant-los a través de vials de 
servei fins els enllaços. 

�� Millora de la connectivitat territorial entre el PK 18+500 i el PK 21+000 
mitjançant l’enllaç en el sector industrial de Can Montcau. 

�� Millora de la connexió, entre la C-17 i l?AP-7 en sentit Barcelona, projectant un 
nou ramal d’accés i ampliant a tres carrils la calçada de l’AP-7 sentit Barcelona 
fins a l’enllaç de Mollet del Vallès. 

Pel que fa als nnivells de servei, d’acord amb l’Estudi de Trànsit, s’arriba a les 
següents conclusions: 

La reforma planejada de la infraestructura a l’estudi de Millora general de la 
carretera C-17 del PK 14+500 fins al 21+000. Tram: Parets del Vallès – Granollers 
presenta un dimensionament suficient per absorbir la demanda de vehicles durant 
el període de projecte. 

Els nivells de servei corresponents al tram més carregat per a l’any 2028 són com a 
màxim D per a l’escenari de dimensionament. 

Pel que fa als índexs de saturació dels enllaços, s’ha calculat el nivell de servei per 
als enllaços més demandats com són els enllaços de Parets del Vallès i Granollers. 
En ambdós casos els ramals més afectats pateixen nivells de servei D a l’hora 100. 

Els nivells de servei pel 2028 són molt similars als de la situació actual a les hores 
punta, en el cas de no fer-se aquesta actuació, els nivells de servei serien F a gran 
part de la xarxa modelitzada. 

Pel que fa al ddisseny geomètric, els paràmetres de disseny en planta i alçat de la C-
17 venen donats pels existents, ja que es tracta de l’ampliació d’un tercer carril a 
cadascuna de les calçades. 

Cal posar de manifest la problemàtica que implica aprofitar l’actual corredor de la 
C-17 que discorre principalment per sòls urbans consolidats. Aquest fet implica 
l’incompliment de la Normativa en quant a distàncies entre entrades i sortides 
consecutives i en alguns casos en les longituds dels carrils de canvi de velocitat. 

Tanmateix, en tots els casos es millora notablement respecte a la situació actual. 

Pel que fa a la ssenyalització, en el Projecte constructiu s’haurà de procurar establir 
una senyalització clara, uniforme i senzilla, fonamentalment en els enllaços, a on el 
tràfic s’incorpora o surt de la corrent principal, amb l’objecte de que aquests 
moviments siguin fluïts i, sobretot segurs. 

En quant als ssistemes de contenció, en el present projecte s’haurà de disposar 
barrera en les tercianes per separar físicament el tronc de la C-17 amb les vies 
laterals. També s’utilitzarà en alguns casos per garantir el tancament dels accessos 
directes a la C-17 actuals. 

De igual manera, es disposarà barrera en els vials en terraplè superior a 3,0 
metres, així com per a protecció dels nous elements projectats en el present 
projecte (estructures, pòrtics, banderoles, etc). 

4.10�SOLUCIONS PROPOSADES AL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

A l’Annex núm. 17. “Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres” 
s’estudia el desenvolupament dels treballs considerant els diferents trams en què 
s’ha dividit el projecte. Les obres de cadascun dels trams es poden iniciar i 
executar independentment dels altres, sense que les incidències que es provoquin 
siguin prou significatives. Així doncs, a l’Annex s’estudia la seqüència de fases en 
cada tram, des del seu inici fins a l’acabament.  

Les obres definides en el present projecte es poden dividir en quatre zones: 

�� Tronc Central: Obres de ampliació a un tercer carril 

�� Vials laterals: Vies de connexió d’accessos existents 

�� Enllaços: Reordenació y modificació d’enllaços existents 

�� Connexió C-17 amb AP-7: Nou ramal de connexió entre la C-17 i la AP-7, 
amb reordenació de carrils sobre el Viaducte. 
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En resum, es proposa el següent pla de fases: 

Tronc central 

�� Fase 1:  

Aquesta fase serà la que ocuparà la major part del temps de construcció: 

o� Estretament dels dos carrils existents a 3 metres d’amplada, per 
mantenir-los en servei, i per on circularà el tràfic actual. 

o� Construcció del tercer carril fins capa intermèdia d’aglomerat.  

o� Construcció dels vials laterals (totalment acabats). 

�� Fase 2:  

Actuacions de dos a tres dies, per trams longitudinals.   

o� Tràfic pel nou carril dret i pel vial lateral. 

o� Fresat dels carrils antics i re-pavimentació d’aquests. 

o� Senyalització horitzontal definitiva en els dos carrils re-pavimentats. 

�� Fase 3:  

Fase de finalització dels treballs, amb actuacions per trams longitudinals, 
procurant garantir la continuïtat dels accessos existents: 

o� Tràfic pels dos carrils esquerres 

o� Finalització capa de transit al tercer carril i execució de senyalització 
horitzontal i vertical. 

Vials laterals 

Un dels principal problemes actuals de la C-17, es la existència d’accessos directes 
des de diversos punts al tronc central. 

Es preveu la construcció de vials laterals al tronc central per canalitzar tots els 
accessos existents i així evitar l’accés directe. 

Es important realitzar la construcció del vials laterals durant la Fase 1 del tronc 
central, per poder utilitzar aquests com desviament provisional en la Fase 2 del 
tronc central. Procurant garantir la continuïtat dels accessos existents durant la 
construcció dels vials laterals. 

Enllaços 

Enllaç C-17 amb C-35 sentit Barcelona 

Actualment, l’enllaç entre la carretera C-17 i la carretera C-35 té dues sortides i 
dues entrades en direcció Barcelona ( costat Parets del Vallès), i dues entrades i una 
sortida en direcció Vic (costat Montmeló). 

Amb la nova distribució de projecte, ambdós costats tindran una única entrada i 
sortida, per tant, es podran compatibilitzar de tal manera que sempre es podrà 
mantenir una entrada i sortida per costat de l’enllaç. 

Per tant, la construcció de l’enllaç es planteja de la següent manera: 

�� Fase 1: 

o� Es mantindrà la actual sortida de la C-17 direcció Parets (els vehicles que 
utilitzen aquesta sortida i volen anar a Montmeló, tindran que donar la 
volta en la rotonda existent a la entrada de Parets del Vallés). 

o� Es mantindrà la actual entrada a la C-17 des de Parets (el funcionament 
d’aquesta entrada serà com en la actualitat). 

o� S’executarà part de la nova rotonda, excepte la zona ocupada pel vial 
existent. 

o� Execució del nou ramal d’accés a la C-17 des de la nova rotonda, per 
sota del pont existent. 

�� Fase 2: 

o� Es mantindrà la actual entrada a la C-17 des de Parets (el funcionament 
d’aquesta entrada serà com en la actualitat). 

o� Es modificarà la sortida de la C-17 direcció Parets amb una combinació 
entre el ramal nou de sortida directa a la nova rotonda, i el ramal de 
entrada antic, per tal de alliberar l’espai necessari per la construcció de 
la nova sortida de la C-17 a Parets del Vallès. L’avantatja d’aquest vial 
provisional es que anirà per domini de carreteres de la Generalitat i no es 
necessària fer cap expropiació per la seva construcció. 

o� El tràfic de la C-35 es adaptarà a la part de rotonda construïda en la 
primera fase. 

o� Es finalitzarà la nova rotonda y el nou ramal de sortida de la C-17. 
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Enllaç C-17 amb C-35 sentit Vic 

�� Fase 1: 

o� Es mantindrà la actual sortida de la C-17 direcció Montmeló (la existent 
abans del pont de creuament de C-35 amb C-17). Des de aquesta 
sortida es podrà accedir al polígon Industrial per la sortida existent des  
de la C-35. 

o� Es  retiraran les terres del Estrep del pont existent i es formarà el nou 
carril de sortida sota aquest. 

o� Paral·lelament es formarà la rotonda del polígon Industrial i la nova 
rotonda de de la C-35. 

o� Es mantindran les dues entrades actuals a la C-17 des de el polígon 
industrial i des de la C-35. (el funcionament d’aquesta entrada serà com 
en la actualitat). 

o� S’executarà el nou ramal d’enllaç des del polígon Industrial fins el lateral 
de la C-17 (una vegada construït aquest ramal, el tràfic es podrà desviar 
per aquest, per alliberar l’espai que ocupa actualment i així poder 
construir el nou ramal de connexió entre les dues rotondes.  

o� S’executarà part de la nova sortida de la C-17 direcció Vic des de la C-
35. 

�� Fase 2: 

o� Per poder construir els nous ramals de sortida de la C-17 tant direcció 
Montmeló com direcció Parets del Vallés, s’utilitzarà part del ramal nou 
sota el pont, tenint que realitzar un tram provisional que connecti amb el 
actual  ramal de sortida del polígon a la C-17. Aquest ramal s’utilitzarà 
amb direcció contraria a la actual per poder accedir tant a la nova 
rotonda del polígon com a la nova rotonda de la C-35. 

o� El accés a la C-17 es canalitzarà per el nou ramal que surt des de la 
rotonda del polígon i connecta amb el nou vial lateral direcció Vic, per 
tant, tots els moviments de vehicles tindran que ser canalitzats per les 
dues noves rotondes. 

o� El tràfic procedent del polígon Industrial s’incorporarà a la C-17 
mitjançant el nou accés que connecta amb el nou lateral de la C-17. 

o� Els vehicles que circulin per la C-35, per incorporar-se a la C-17 
utilitzaran la nova rotonda de la C-35 que els connectarà amb la rotonda 
del Polígon i des de aquest punt, podran agafar el ramal de connexió 
amb el vial lateral direcció Vic. 

 

Enllaç C-17 amb C-155 

�� Fase 1: 

Com caldrà realitzar la ampliació del pas inferior de la C-17 seria necessari reduir 
al màxim els vehicles que passen per l’enllaç mentre es fan aquest treballs, per 
tant el sentit de circulació entre el Est i el Oest serà anul·lada ja que es pot fer un 
itinerari alternatiu a través de l’enllaç amb la carretera C-352 (ronda de Granollers) 
per poder anar de l’Est al Oest.  

El creuament de la C-17 projectat, es realitzarà mitjançant un caixó prefabricat 
empentat. 

�� Fase 2: 

El transit de vehicles passarà per la part del vial ja executat, i es podrà finalitzar la 
rotonda i el carril de sortida de la C-17 (una vegada finalitzada la ampliació del pas 
inferior sota la C-17. 

Enllaç amb polígon Can Montcau 

Per aquest enllaç no es preveu cap desviament provisional, a causa que la seva 
construcció no afecta la circulació de la carretera C-17 actual. 

Enllaç C-17 amb AP-7 

Per millorar la fluïdesa de transit en la carretera C-17, es projecta un nou ramal de 
connexió entre la C-17 i la autopista AP-7, amb una modificació del ramal de 
connexió existent entre la C-17 i la C-33. 

�� Fase 1: 

o� Respecte al Ramal de connexió de la C-17 amb la C-33, en aquesta 
primera fase, com la seva modificació utilitza part del ramal antic, es 
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construirà el tram nou sense afectar al ramal antic, mantenint la 
circulació original. 

o� Respecte al nou ramal de connexió de la C-17 amb la Autopista AP-7, 
com el seu traçat es nou, es pot construir pràcticament en la seva 
totalitat en aquesta primera fase. 

 

�� Fase 2: 

o� Una vegada construïda la modificació del Ramal de connexió entre la 
carretera C-17 i la carretera C-33, el tràfic es pot desviar per aquest nou 
ramal. 

o� Alliberat el antic ramal de connexió entre la C-17 i la C-33, es pot 
finalitzar la connexió del nou ramal entre la C-17 i la AP-7.  

En l’Annex es fa una descripció detallada de les actuacions en cadascuna de les 
fases, les quals s’han grafiat en els plànols de planta, on s’indica, en cadascuna de 
les fases, la zona d’obres i la zona de circulació. 

4.11�SERVEIS AFECTATS 

El Projecte inclou la definició i valoració de les obres necessàries per a la reposició 
dels serveis que resulten afectats per la construcció de les obres. 

Dins l’Annex núm. 12.- “Serveis Afectats” es fa un inventari dels diferents serveis 
afectats, incloent la descripció de les operacions necessàries per a la seva 
reposició. 

Els serveis afectats pertanyen a les següents Companyies i Administracions: 

�� TELEFÓNICA (Línies telefòniques) 
�� COLT TELECOM (Línies telefòniques) 
�� ORANGE (Línies telefòniques) 
�� ENDESA  (Línies elèctriques) 
�� GAS NATURAL SDG S.A. (Xarxa de gas) 
�� C.A.S.A (Abastament d’aigües) 
�� ATLL (Abastament d’aigües) 
�� ACA (Agència Catalana de l’Aigua) 
�� Servei Català de Trànsit 

�� Ajuntament de Lliçà de Vall (Abastament d’aigües, xarxa de clavegueram i 
enllumenat) 

La valoració de les reposicions dels serveis afectats es troba inclosa dins el 
pressupost general de l’obra, en un capítol per separat. En tot cas, en el moment 
de l’execució de l’obra, les operacions de reposició de serveis afectats es farà 
sempre d’acord amb cada companyia i els seus criteris. 

La valoració dels serveis afectats és la següent: 

 

 

4.12�BÉNS I DRETS AFECTATS 

La C-17 està catalogada com una via preferent de doble calçada, per tant la franja 
a expropiar serà de 8,0 metres. Tanmateix, en les zones urbanes i urbanitzables, la 
línia d’expropiació s’ha considerat en el límit de l'aresta exterior.  

En els ramals i vies de servei s’ha considerat una franja de 3,0 metres en les zones 
rústiques i al límit de l’aresta exterior en sòl urbà. 

Els valors totals de les superfícies afectades per la totalitat de l’Àmbit del Projecte 
son :  

@?���/ @?���� @?���9 @<@��

�F;&@�&�<�H��J��;H�@;�;FQ��8W;H ��
������������� �����
�	���������� �
����������������� YYZ�96Z[Z\�]
�F;&@�&�<�H��;���H� ��
��	
	������ 	�������������� 	
����������������� ���*/�^66[\*�]
�F;&@�&�<�H����W��%<@�>�; �����		�������� ����������������� � ����������������������� /\Y�9Y6[6\�]
�F;&@�&�<�H��J��;H�;�_&@?�8W;H 		�
���������� �������������� 	
����������������� \\\�9Y9[/`�]
�F;&@�&�<�H�;���W�;��@�%W>��& �	��	������������ � ��������������������� � ����������������������� `��Y�Z[Z\�]
�F;&@�&�<�H�a�?a���;�&��b;�W;?�� ���	���	��������� �������
��������� �������	����������� /�^�9^9[69�]
�F;&@�&�<�H�a�?a���;�F�>?��<%@�&��c�&<�@ �
���������������� 9^�/6*[66�]
�F;&@�&�<�H�H;?b;��&�@��d��;�@?��H�@ 
���	������������ �
�
������������� //^�Z9�[*^�]
�F;&@�&�<�H�a�?a���;�F�>?��<%@�&��c�<?���; 	���������������� �Z�\*6[66�]

@<@�� 9�9/`�\Z*[^^�] `/^�9^/[Y/�] /�\�6^*[^Y�] Z��Y*��99[*Y�]

?;HW��b��<?�&�=�HH��



Millora general. Condicionament. Millora del nivell de servei a la carretera C-17, 
Entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, PK 14+500 al PK 21+000. 

Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt. Clau: TA-AB-15032 

Pàg. 22 Memòria

Per les instal·lacions, construccions, edificacions i drets constituïts sobre o en 
relació amb ells, es consideren els següents valors:  

 

En el PK 16+500 aproximadament on es troba una edificació habitada molt 
propera a la C-17 actual i que amb l’ampliació de carril i la calçada lateral es veu 
afectada. 

D’igual manera, en la remodelació de l’enllaç amb la C-35, es veu afectada la 
masia de Can Volart, catalogada com a bé cultural d’interès local (BCIL). En 
l’apèndix 1 d’aquest annex, es justifica l’afectació a aquesta masia. 

En la finca núm. 13 del terme municipal de Parets del Vallès s’afecta un pou 
legalitzat. S’ha tingut en compte la seva indemnització amb 1.500 €, al que se li 
afegeix un 50% pel sistema de bombes (750 €). 

Segons els valors anteriors, s’estima una previsió del cost total relatiu a 
expropiacions de 33.080.130,70 € corresponent en la seva totalitat al termes 
municipals de Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Granollers i Mollet del 
Vallès.  

Aquesta valoració no té caràcter vinculant per a l’Administració. 

4.13�TITULARITAT I CATÀLEGS 

Actualment la titularitat del tram de la carretera principal afectada pel projecte, la 
C-17, correspon al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la Generalitat de 
Catalunya. Un cop realitzades les obres definides en el present projecte, la 
carretera C-17 continuarà mantenint la seva titularitat. 

Es modifica l’enllaç amb la carretera C-35 i l’enllaç amb la C-155, ambdues 
carreteres titularitat també de la Generalitat de Catalunya. Un cop realitzades les 
obres d’aquests enllaços, definides en el present projecte, es mantindrà la 

titularitat dels ramals, amb excepció d’alguns vials nous que passaran a ser de 
titularitat municipal. 

En l’enllaç de la C-33 amb l’AP-7 i la C-17, es projecta un nou ramal d’accés des 
de la C-17 a l’AP-7 sentit Barcelona, es modifica el ramal d’accés a la C-33 i 
s’amplia un tram de la plataforma de l’autopista AP-7. Tots els vials mantindran la 
titularitat actual amb les seves corresponents concessions.  

La modificació d’accessos i carrers continuaran tenint la titularitat municipal. 

En l’Annex núm. 15 “Titularitats i catàleg” es detalla la titularitat de tots els vials 
projectats. 

4.14�ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

En general es consideren tots els impactes del projecte compatibles amb l’entorn, 
tant en la fase d’execució com en la d’explotació. 

D’aquesta manera es considera que no és necessària l’avaluació ambiental 
ordinària o simplificada del projecte de la Millora general. Condicionament. Millora 
del nivell de servei a la carretera C-17, Entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-
1432, PK 14+500 al PK 21+000. Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt. Clau: TA-
AB-15032.donat que:  

• No s’ha detectat cap Impacte o efecte significatiu, tampoc es detecten  
alteracions de caràcter permanent o de llarga durada d’un valor natural i, en el cas 
d’Espais Protegides Xarxa Natura 2000, no es preveu cap afectació a la zona 
inclosa dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Gallecs.  

• Segons les característiques del projecte de l’eixamplament de la carretera 
existent en una longitud que no superi les 10 km, el projecte de millora del nivell 
de servei a la carretera C-17 quedarà fora dels annexos I i II, així exempts de la 
Declaració d’Impacte Ambiental. 

 

5� PRESSUPOSTOS 

L’estimació del pressupost de les obres ascendeix a: 

VINT-I-QUATRE MILIONS VUIT-CENTS VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS SETZE EUROS 
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS ((24.828.916,23 €) 

� VALOR UNITARI 
(€/m,m2,m3,ut) 

DIMENSIONS 
(€/m,m2,m3, ut) 

VALORACIÓ (€) 

Instal·lació �	���!"� �	�"� /�*66�]�

Edificació �������!"	� �		���"	� /���666�]�

Altres bens 	��������!��� ����� �*6�666�]�
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Afegint les despeses indirectes, el benefici industrial i el IVA del 21%, el pressupost 
estimatiu de l’obra ascendeix a:: 

TRENTA-CINC MILIONS SET-CENTS CINQUANTA-UN MIL CENT CINQUANTA-SIS 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  (35.751.156,48 €). 

Afegint l’estimació de les expropiacions, s’obté un Pressupost total estimatiu que 
ascendeix a: 

TRENTA-VUIT MILIONS VUIT-CENTS TRENTA-UN MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET 
EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS  ( 38.831.287,18 € ). 

 

6� DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present document està format pels següents apartats: 

�� Document núm. 1.- Memòria i annexos 
1.� Memòria 
2.� Annexos a la Memòria 

�� Annex núm. 1 Antecedents Administratius 
�� Annex núm. 2 Planejament Urbanístic 
�� Annex núm. 3 Cartografia i topografia 
�� Annex núm. 4 Geologia i geotècnia 
�� Annex núm. 5 Traçat 
�� Annex núm. 6 Moviments de Terres 
�� Annex núm. 7 Estudi de trànsit 
�� Annex núm. 8 Ferms i Paviments 
�� Annex núm. 9 Hidrologia i drenatge 
�� Annex núm. 10 Tipologia d’estructures i murs 
�� Annex núm. 11 Anàlisi de la seguretat viària 
�� Annex núm. 12 Serveis Afectats 
�� Annex núm. 13 Expropiacions 
�� Annex núm. 14 Total pressupost estimatiu 
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7� CONCLUSIÓ 

Amb el que hem exposat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la 
resta de documents del present Projecte de Traçat, creiem suficientment justificat 
el mateix per a la seva Informació, per la qual cosa l’elevem a la consideració de la 
Superioritat. 

 

Barcelona, juny de 2017 

L'autor del Projecte 

 

 

 

 

Signat: Ferran Casanovas i Baró 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Tec-Cuatro S.A. 
 





Apèndix  1: Sistema d’Avaluació d’Inversions en Transport (SAIT) 
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1 Objecte de l’estudi

1.1 Objecte

L’objecte d’aquest estudi és analitzar la rendibilitat socioeconòmica de les actuacions de millora 
del nivell de servei a la C-17, d’acord amb el que estableix el projecte de traçat “Millora del nivell 
de servei a la C-17, entre l’AP-7 i la BV-1432, del PK 14+500 al 21+000. Parets del Vallès – Lliçà
de Munt”, amb clau TA-AB-15032.

1.2 Descripció de l’actuació

L’actuació avaluada contempla diverses actuacions al llarg de la C-17, que s’estructuren en 
quatre fases, tal i com es mostra a la següent figura.

Fig. 1. Plànol esquemàtic de les actuacions per fases

La primera actuació consisteix a ampliar el tronc de l’AP-7 a 3 carrils en el sentit oest entre el nus 
de la C-33/AP-7 i l’enllaç amb la C-17 i realitzar una nova connexió des de la C-17 en sentit sud 

amb l’AP-7. La segona i tercera actuació consisteixen a ampliar a tres carrils el tronc entre el PK 
15 i PK 18 en cadascun dels sentits respectivament, així com la reordenació dels enllaços i 
accessos existents. Finalment, la quarta actuació consisteix a dotar d’un nou enllaç l’accés a 
l’activitat industrial de la zona del Coll de la Manya i Can Moncau.

2 Avaluació cost - benefici

2.1 Marc normatiu

D’acord amb l’Acord del Govern de 20 de desembre de 2011 les propostes d’inversions en 
polítiques públiques que tinguin un impacte estimat, sobre les finances de la Generalitat de 
Catalunya o sobre el seu sector públic vinculat, superior a 10 milions d’euros, han d’incorporar 
una anàlisi de rendibilitat socioeconòmica que ha de ser aprovada per la Direcció General de 
Seguiment i Avaluació de Polítiques d’Estabilitat i Creixement del Departament d’Economia i 
Coneixement.

Donat que el cost previst per a aquesta actuació supera aquest llindar, aquesta inversió està 
subjecta al que estableix aquest Acord de Govern.

2.2 Descripció de la metodologia

La metodologia utilitzada per avaluar la rendibilitat socioeconòmica de l’actuació és el Sistema 
d’Avaluació d’Inversions en Transport (SAIT) del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El SAIT és la metodologia de referència a utilitzar a l’hora d’avaluar la rendibilitat socioeconòmica 
d’aquelles actuacions impulsades per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (en 
endavant DGIM) i que requereixin d’aquest tipus d’anàlisi.

Indicar que aquesta eina, així com el seu manual, es poden descarregar al lloc web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat:

http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/carreteres/SAIT/
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2.3 Criteris bàsics d’avaluació

L’avaluació de la rendibilitat socioeconòmica seguint una anàlisi cost-benefici es basa en 
comparar dos escenaris i valorar els costos/beneficis d’un escenari respecte l’altre. Els dos 
escenaris a comparar són els següents:

� Escenari 0: L’escenari de referència, d’acord amb el que estableix el SAIT, seria “fer el 
mínim”, i tindria en compte l’evolució natural de la situació actual mantenint les condicions 
existents.

� Escenari 1: Execució de les actuacions de millora del nivell de servei a la C-17, d’acord 
amb el que s’estableix al projecte de traçat “Millora del nivell de servei a la C-17, entre 
l’AP-7 i la BV-1432, del PK 14+500 al 21+000. Parets del Vallès – Lliçà de Munt”.
Es considera el mateix volum de trànsit per ambdós escenaris.

D’altra banda, els paràmetres bàsics per realitzar l’avaluació són els següents:

Variables Valor

Horitzó temporal 30 anys

Taxa de descompte 3%

Valor del temps usuaris 9 €/hora

Valor del temps mercaderies 18 €/hora

Per últim, d’acord amb la metodologia esmentada, els costos que caldrà avaluar són els 

següents:

� Costos d’inversió
� Costos operatius
� Costos associats als usuaris
� Costos de pol·lució i canvi climàtic
� Costos d’accidentalitat

2.4 Costos d’inversió

Els costos d’inversió associats a aquesta actuació provenen de dos components:

� Honoraris del projecte de traçat i els projectes constructius = 1.152.050,00 €
� Pressupost d’execució material de l’obra civil (PEM) = 24.330.712,20 €

Donat que l’anàlisi de rendibilitat socioeconòmica considera el benefici global per al conjunt de la 

societat, cal excloure dels càlculs les transferències entre agents. En aquest sentit, l’import a 

utilitzar per a la inversió ha de ser PEM + despeses generals (no es considera ni el benefici 

industrial ni l’IVA, que són transferències).

A més, al cost de la inversió cal aplicar-li un coeficient de preus ombra per tal de corregir les 

distorsions dels mercats. Els coeficients que recull el SAIT són:

� PEM: 0,7
� Despeses generals: 0,88

Per últim, el SAIT indica que l’actuació, al cap de 30 anys, tindrà un valor residual del 30%. En

aquest sentit, el valor residual al final de l’avaluació serà de 2.449.046,89 €.

D’acord amb totes aquestes consideracions, el valor actualitzat net (en endavant, VAN) associat 

als costos d’inversió a un horitzó temporal de 30 anys, serà de:

� Inversió en planificació: -1.013.804,00 €
� Inversió en obra civil: -17.365.885,13 €.

2.5 Costos operatius

El conjunt de les actuacions previstes a la C-17 en el tram entre Parets i Lliçà de Munt 
comportarà una millora del nivell de servei en aquest tram. Aquesta millora del nivell de servei 
suposarà una reducció dels temps de congestió i en conseqüència una reducció dels temps de 
viatge.

Per altra banda, aquestes actuacions també suposaran un increment de recorregut en alguns 
trajectes i en conseqüència un augment global dels vehicles-kilòmetre.

Segons l’estudi de trànsit, l’estalvi diari de vehicles-hora que es produeix en tot l’àmbit d’estudi 
gràcies a les actuacions és de 3.537 veh-hora al dia, és a dir, un total de 1.291.005 veh-hora a 
l’any.

Segons el Pla d’aforaments 2015, el percentatge de vehicles pesats als aforaments situats als PK 
14+6, 17+3 i 19+7, són respectivament 7,12%, 8,24% i 9,77%. Ponderant per la longitud de cada 
aforament (4,28 km, 3,50 km i 3,72 km), s’obté un percentatge de vehicles pesats equivalent de 
8,32%.



Anàlisi de rendibilitat socioeconòmica de les actuacions de Millora del nivell de servei a la C-17

5

En base a aquestes dades, s’obtenen els següents estalvis de temps i vehicles-kilòmetre per als 
vehicles pesats:

� Estalvi de vehicles-hora anuals mercaderies = -107.387 veh-hora
� Increment de vehicles-kilòmetre anuals mercaderies = 1.087.866 veh-hora

Considerant els següents costos:

� Operació del personal de vehicles pesants: 11 €/h
� Operació dels vehicles pesats: 0,119 €/km

S’obté el següent VAN a un horitzó temporal de 30 anys:

� Operativa de personal = 16.207.198,68 €
� Operativa de vehicles = -2.537.394,89 €

2.6 Costos associats als usuaris

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, el conjunt d’actuacions proposades suposaran per una 
banda una reducció dels temps de viatge i, per l’altra, un increment dels kilòmetres recorreguts.

Segons l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 2006, el ratio d’ocupació d’un turisme és de 1,28.

En base a aquest ratio d’ocupació del vehicle, a les dades de l’estudi de trànsit i al percentatge 
de vehicles pesats de 8,32% (veure apartat anterior), s’obtenen els següents estalvis de temps i 
vehicles-kilòmetre per als usuaris (turismes i mercaderies):

� Estalvi de vehicles-hora anuals d’usuaris de turismes = -1.515.031 veh-hora
� Estalvi de vehicles-hora anuals de mercaderies = -107.387 veh-hora
� Increment de vehicles-kilòmetre anuals dels turismes = 11.990.449 veh-km

Considerant els següents costos:

� Valor del temps dels usuaris de turismes: 9 €/h
� Valor del temps de les mercaderies: 18 €/h
� Operació dels turismes: 0,271 €/km

S’obté el següent VAN a un horitzó temporal de 30 anys:

� Temps dels usuaris/mercaderies = 305.144.469,74 €
� Operativa dels turismes: -63.689.905,08 €

2.7 Costos associats a la pol·lució i el canvi climàtic

Per valorar les externalitats associades a la pol·lució i al canvi climàtic cal considerar la variació 

de vehicles-kilòmetre que patiran els turismes i els vehicles pesats.

� Increment de vehicles-kilòmetre anuals dels turismes = 11.990.449 veh-km
� Increment de vehicles-kilòmetre anuals mercaderies = 1.087.866 veh-hora

Considerant els següents costos:

� Cost marginal de la pol·lució en àmbit suburbà dels turismes = 0,00113 €/veh-km
� Cost marginal de la pol·lució en àmbit suburbà dels vehicles pesats = 0,0684 €/veh-km
� Cost marginal del canvi climàtic en àmbit suburbà dels turismes = 0,0065 €/veh-km
� Cost marginal del canvi climàtic en àmbit suburbà dels vehicles pesats=0,0193€/veh-km

S’obté el següent VAN a un horitzó temporal de 30 anys:

� Pol·lució = -4.114.173,53 €
� Canvi climàtic: -1.939.144,72 €

2.8 Costos associats a l’accidentalitat

Per valorar les externalitats associades a l’accidentalitat es considera que la variació
d’accidentalitat tindrà lloc principalment al tram situat entre el PK 15,4 i PK 18, ja que és en 
aquest tram on es duran a terme les actuacions de reordenació dels accessos existents, que són 
la principal font d’accidentalitat.

El procediment per a l’avaluació de l’accidentalitat parteix de les dades d’accidentalitat 
registrades en aquest tram (PK 15,4 a PK 18) en el període 2012 – 2016 (5 anys):

VICTIMES 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Morts 0 0 0 0 0 0

Ferits greus 2 3 4 1 1 11

Ferits lleus 26 29 38 47 70 210
Taula 1. Nombre de víctimes a la C-17 entre el PK 15,4 i el PK 18

Considerant els següents costos:

� Cost total d’un mort = 2.713.462 €
� Cost total d’un ferit greu = 228.294 €
� Cost total d’un ferit lleu = 19.835 €



Anàlisi de rendibilitat socioeconòmica de les actuacions de Millora del nivell de servei a la C-17

6

S’obté el cost anual actual de l’accidentalitat en el tram entre el PK 15,4 i el PK 18:

� Cost de l’accidentalitat dels darrers 5 anys = 6.676.584,00 €
� Cost de l’accidentalitat anual = 1.335.316,80 €

Per avaluar el cost de l’accidentalitat en l’escenari futur, s’assimilen les noves prestacions de 
seguretat que oferirà el tram entre el PK 15,4 i el PK 18 a les prestacions que actualment està 
oferint el tram immediatament anterior de la C-17, situat entre el PK 13 i el PK 15,4.

En base a les dades d’accidentalitat d’aquest tram anterior, es calcula el cost unitari 
d’accidentalitat en aquest tram.

VICTIMES 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Morts 0 0 0 0 0 0

Ferits greus 0 0 1 1 1 3

Ferits lleus 29 20 16 16 26 107
Taula 2. Nombre de víctimes a la C-17 entre el PK 13 i el PK 15,4

El cost anual actual de l’accidentalitat en el tram entre el PK 13 i el PK 15,4 és:

� Cost de l’accidentalitat dels darrers 5 anys = 2.807.227,00 €
� Cost de l’accidentalitat anual = 561.445,40 €

Considerant que aquest tram de 2,4 km té una IMD de 68.382 vehicles (Pla d’aforaments 2015), 
aleshores el cost unitari de l’accidentalitat en aquest tram resulta de:

� Cost unitari de l’accidentalitat anual entre PK 13 i PK 15,4 = 0,009 €/veh-km

Amb aquest cost unitari es pot obtenir el cost anual d’accidentalitat futura que hi haurà en el
tram situat entre el PK 15,4 i el PK 18. Cal considerar que el tram té una longitud de 2,6 km i una 
IMD de 86.781 vehicles (Pla d’aforaments 2015):

� Cost de l’accidentalitat anual futura = 771.884,79 €

L’estalvi anual d’accidentalitat que s’obté finalment és de 563.432,01 €, obtenint-se el següent 
VAN a un horitzó temporal de 30 anys:

� Accidentalitat = 11.043.515,97 €
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3 Resultats

3.1 Resum de les variacions de costos de l’escenari 1 respecte l’escenari de
referència

A continuació es resumeixen les variacions de costos de l’escenari 1 respecte l’escenari 0 durant 
els 30 primers anys des de l’execució de l’actuació. Aquests resultats s’utilitzen per al posterior 
càlcul de la rendibilitat socioeconòmica del projecte.

IM
PA
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ct
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s
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ió

Planificació -1.013.804,00 €

Obra civil -17.365.885,13 €

Material mòbil 0 €

Expropiacions 0 €

Manteniment Infr. 0 €

Manteniment Veh. 0 €

O
pe

ra
tiv

a

D
ire

ct
es

Operació personal 16.207.198,68 €

Operació vehicles -2.537.394,89 €

Operació equipaments 0 €

Cànons 0 €

In
di

re
ct

es Subvencions 0 €

Impostos 0 €

Overheads 0 €

U
su
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is

Temps 305.144.469,74 €

Tarifes 0 €

Impostos 0 €

Costos operatius vehicles -63.689.905,08 €

Fiabilitat 0 €

Confort 0 €

E
xt

er
na

lit
at

s

Pol·lució -4.114.173,53 €

Canvi climàtic -1.939.144,72 €

Soroll 0 €

Vibracions 0 €

Accidents 11.043.515,97 €

Paisatge 0 €

Efecte barrera 0 €

Ecosistemes 0 €

Contaminació sòl/aigua 0 €

3.2 Resultats obtinguts

Per analitzar la rendibilitat socioeconòmica de l’actuació s’han calculat el VAN, la TIR i el 
VAN/Inversió dels 30 primers anys de vida útil de la infraestructura. Els valors obtinguts han estat 
els següents:

RESULTATS

VAN 242 M€

VAN/Inversió 12,1

TIR 63,7%
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4 Annex. Matriu Agents - Impactes
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Millora general. Condicionament. Millora del nivell de servei a la carretera C-17, 
Entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, PK 14+500 al PK 21+000. 
Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt. Clau: TA-AB-15032 

Annex núm. 01: Antecedents Pàg. 1 
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11 ANTECEDENTS 

La redacció del projecte de traçat "Millora general. Condicionament. Millora del 
nivell de servei a la carretera C-17, entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, 
PK 14+500 al PK 21+000. Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt", amb clau: TA-
AB-15032 té el seu origen en l’Ordre d’Estudi núm. 150703, emesa pel Director 
General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat 
el 14 de juliol de 2015. 

S’inclou aquesta ordre d’estudi a l’apèndix 1 del present annex. 

2 COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS DE L’ORDRE D’ESTUDI 

Es presenten a continuació les prescripcions principals d’aquesta ordre d’estudi i 
es justifica el seu compliment: 

A partir de l’anàlisi de l'estudi de trànsit, s'estudiarà la possibilitat 
d'ampliació d'un tercer carril a cada una de les calçades de la C-17, entre 
l'autopista AP-7 i la Ronda sud de Granollers, analitzant amb detall els 
condicionants que impliquin aquesta ampliació de calçada, tant en les 
vialitats laterals preexistents, com en els elements de la carretera com son 
benzineres, pòrtics, banderoles, serveis de comunicacions, elements de 
contenció, estructures, etc... 

S’ha estudiat aquesta possibilitat, projectant-se tercer carril allà on és possible i 
permet una millora de les condicions de trànsit. 

També s'analitzarà la seva afectació a les connexions de ramals d'entrada i 
sortida preexistents, així com la confrontació dels accessos autoritzats. 
S'estudiarà la seva possible modificació per tal de millorar el nivell de servei 
del tram de la carretera. 

S’han estudiat els accessos directes actuals, proposant-se el seu tancament i 
canalització a través dels enllaços existents. 

Finalment es valoraran les actuacions proposades, tenint en consideració les 
modificacions necessàries de preexistències, tals com serveis afectats o 
servituds. 

S’han valorat les obres tenint en compte afeccions i reposició de serveis afectats 
per les obres. 

Es delimitaran els nous terrenys necessaris, analitzant les seves 
qualificacions urbanístiques, delimitant les superfícies de parcel·les 
cadastrals necessàries, valorant el cost de les expropiacions resultants. 

Dins l’annex núm. 13 – Béns i drets afectats es detallen aquestes operacions. 

S'analitzaran els trams de concentració d'accidents (TCA) i tota la informació 
en matèria de seguretat disponible i observacions realitzades sobre el 
terreny.  

S’ha tingut en compte la necessitat de millorar les condicions de seguretat actuals, 
donat que certs trams de l’àmbit d’estudi estan considerats com a trams de 
concentració d’accidents (TCA) tal i com es recull a l’annex núm. 11 – Anàlisi de la 
Seguretat Viària. 

Es tindran en compte els següents documents: 

"Millora local. Millora de nus. Millora de la connexió de l'AP-7 i la C-33 amb 
la carretera C-17 del PK 14+700 al 15+100. Tram: Parets del Vallès", de 
clau MB-05004-A1. 

"Millora general. Nova carretera. Corredor Eix Congost - Vallès Oriental. 
Ampliació 3r carril de la carretera C-17 del PK 12+000 al 18+100. Tram: 
Mollet del Vallés - Lliçà de Vall", de clau EI-NB-06162, actualment en 
redacció. 

S’han tingut en compte en la redacció del present projecte. 

3 MODIFICACIÓ ORDRE D’ESTUDI 

Amb data 2 de març de 2017 es modifica l’Ordre d’Estudi per tal d’incorporar 
l’estudi de la possible connexió de la C-17 a l’AP-7 en direcció sud a través del vial 
d’enllaç de la C-17 amb la C-33. 

En conseqüència el pressupost estimatiu passa de 9.000 milers d’euros a 35.000 
milers d’euros. 
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1� INTRODUCCIÓ 

El Projecte "Millora general. Condicionament. Millora del nivell de servei a la 
carretera C-17, entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, PK 14+500 al PK 
21+000. Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt", amb clau: TA-AB-15032, 
discorre pels municipis de Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Granollers, Lliçà d’Amunt, 
Mollet del Vallès i Montmeló. 

Tots els Termes Municipals de l’àmbit de projecte pertanyen al Pla territorial parcial 
de l’Àmbit Metropolità de Barcelona aprovat el 20/04/2010. 

A més a més, una gran part de l’àmbit del projecte queda inclòs dintre del Pla 
Director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya aprovat el 12 de gener de 
2016. 

D’altre banda, cada Municipi està regit pels Plans d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) i en alguns casos per alguna Revisió o modificació del Pla o 
inclús per algun Pla especial. 

 

2� PLANEJAMENT VIGENT 

Els Planejaments vigents en cadascun dels Municipis per on discorre la traça 
objecte d’aquest projecte son els següents: 

�� T.M. de Parets del Vallès 
 
-� Revisió del Pla General d’Ordenació aprovat 22/02/2007.  
-� Pla Especial d’infraestructures dels sectors industrials UP5, UP6 i UP9 de 

22/07/2010.  
-� Modificació de la Trama Urbana Consolidada de 22/06/2016. 

 
�� T.M. de Lliçà de Vall 

 
-� Pla General d’Ordenació aprovat el 23/03/1983. 
-� Text Refós de les normes urbanístiques de 19/01/2005. 

 
�� T.M. de Granollers 

 
-� Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 31/10/2012. 

 

�� T.M. de Lliçà d’Amunt 
 
-� Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 18/12/2014. 
-� Pla parcial urbanístic sector Can Montcau-Can Malé aprovat el 14/03/2013. 

 
�� T.M. de Mollet del Vallès 

 
-� Normes de Planejament Urbanístic aprovades el 13/03/2017 

 
�� T.M. Montmeló 

-� Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 8/4/2012 

2.1� USOS DEL SÒL AL TERRITORI AFECTAT PER LA TRAÇA 

La traça projectada s’adapta als planejaments vigents de cada municipi, així com al 
Pla Director Urbanístic del circuit Barcelona-Catalunya i al Pla territorial parcial en 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona. 

La qualificació urbanística dels terrenys afectats pels traçats del present projecte es 
resumeix a la següent taula: 
 
MUNICIPI QUALIFICACIÓ ZONES 

Parets del 
Vallès 

Sòl no urbanitzable (SNU) N1 – No urbanitzable, rústic 

Sòl urbanitzable delimitat 
(SUD) 

SS – Sistemes, Protecció 
D2 – Urbanitzable, desenvolupament 
activitat econòmica 

Sòl urbà consolidat (SUC) 

A1 – Activitat econòmica, industrial 
SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 
SX2 - Sistemes, Viari, Altre viari en 
sòl urbà 
SV – Sistemes, espais lliures, zones 
verdes 
SS - Sistemes, Protecció 

Sòl urbà no consolidat (SNC) A1 – Activitat econòmica, industrial 
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MUNICIPI QUALIFICACIÓ ZONES 

Lliçà de Vall 

Sòl no urbanitzable (SNU) 

N4 – No urbanitzable, activitat 
autoritzada 
N2 – No urbanitzable, protecció 
SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

Sòl urbà consolidat (SUC) 

A1 – Activitat econòmica, 
industrial 
SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 
SX2 - Sistemes, Viari, Altre viari 
en sòl urbà 

Granollers 

Sòl urbà consolidat (SUC) 

A1 – Activitat econòmica, 
industrial 
SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 
SX2 - Sistemes, Viari, Altre viari 
en sòl urbà 

Sòl no urbanitzable (SNU) 
N2 – No urbanitzable, protecció 
SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

Lliçà d’Amunt 

Sòl no urbanitzable (SNU) 
N1 – No urbanitzable, rústic 
SX3 - Sistemes, Viari, Altre viari 
en sòl no urbanitzable 

Sòl urbanitzable delimitat 
(SUD) 

D2 – Urbanitzable, 
desenvolupament activitat 
econòmica 
SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 
SV – Sistemes, espais lliures, 
zones verdes 

Montmeló Sòl no urbanitzable (SNU) 
SX1 – Sistemes, Viari, Eixos 
estructurants 

 
 

S’adjunta com apèndix els plànols de planejaments dels diferents municipis. 

3� PLÀNOLS 

Al final de l’Annex s’inclouen els Apèndixs amb els plànols de planejament 
existent. 
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APÈNDIX 1: Plànols de planejament
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Millora general. Condicionament. Millora del nivell de servei a la carretera C-17, 
Entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, PK 14+500 al PK 21+000. 
Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt. Clau: TA-AB-15032 

Annex núm. 02: Planejament urbanístic - Apèndix 1  
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Millora general. Condicionament. Millora del nivell de servei a la carretera C-17, 
Entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, PK 14+500 al PK 21+000. 
Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt. Clau: TA-AB-15032 
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Millora general. Condicionament. Millora del nivell de servei a la carretera C-17, 
Entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, PK 14+500 al PK 21+000. 
Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt. Clau: TA-AB-15032 

Annex núm. 02: Planejament urbanístic - Apèndix 1  
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