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1 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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