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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és la definició de les diferents actuacions previstes per 
les estructures afectades per la millora i condicionament de la C-17 en l’àmbit del 
projecte. 

En aquest sentit es preveuen 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. 

L’abast de l’annex és la definició de les tipologies de les actuacions i analitzar la 
implantació geomètrica així com la definició del procés constructiu en cas de 
presentar particularitats. 

2 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

A continuació es descriuen les estructures afectades i les actuacions que es 
preveuen realitzar. 

2.1 OBRES DE CONDICIONAMENT 

2.1.1 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. 

 

Situació  actual del pas superior enllaç C-35 

 

Aquestes hipòtesis s’hauran de validar en el projecte executiu però es presenten 
dues alternatives en funció de la tipologia de fonamentació dels estreps.: 

1. Dintells flotants sobre el terraplè: es farà un mur de contenció per eliminar 
el terraplè i poder disposar els nous vials. 
 

 

Proposta de mur en cas de fonamentació superficial dels estreps 

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. 

 

Proposta de mur en cas de fonamentació profunda dels estreps 

 

En els dos casos caldrà analitzar la longitud de les aletes existents per tal de 
compatibilitzar-les amb les necessitats dels nous desmunts que apareixen amb la 
nova definició dels ramals. 

 

2.2 OBRES D’AMPLIACIÓ 

2.2.1 PI 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. 
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Estat actual del pas inferior existent 

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. 

 

 

Nova definició de l’enllaç 

 

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. 

 

Planta Ampliació estructura 

 

 

Secció Ampliació estructura 

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. 
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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 acabat amb un 
passamà. 

 

2.2.2 OF 138.1- Viaducte 

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. 

 

Àmbit actual del viaducte 

 

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

  

Estat actual del viaducte de l’AP-7 

 

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 adir es una afectació asimètrica 

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. 

 

Secció tipus ampliació viaducte. Ampliació llosa 

 
 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. 
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Secció tipus ampliació viaducte. Ampliació 1 biga 

 
 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. 

 

Secció tipus ampliació viaducte. Ampliació 2 bigues. 

 

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. 

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. 

 

2.3 OBRES DE NOVA EXECUCIÓ 

2.3.1 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. 
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Emplaçament de la passera i rampes d’accés 

Esta 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. 

 

Alçat longitudinal passera vianants 

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. 

 

Pila central sobre la C17. 

2.3.2 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. 
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Ubicació del nou pas inferior al poligon Can Montcau 

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. 

 

Zona d’entrada del calaix clavat. 

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

 

Exemple de pas inferior clavat sota N-II, en fase d’execució 

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 

 

Secció tipus del pas inferior. 

2.3.3 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). 




