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 INTRODUCCIÓ 1

L’objecte del present Annex és posar de manifest les mesures i condicions de 
disseny que s’han tingut en compte per garantir la màxima seguretat possible en la 
circulació. 
 
Aquestes mesures tenen en compte els següents aspectes: 
 
 Funcionalitat 
 Nivells de servei 
 Traçat 
 Enllaços 
 Senyalització i abalisament 
 Sistemes de contenció 
 Senyalització d’obra 
 
Es pretén principalment: 
 
 Augmentar la seguretat de la circulació mitjançant un traçat adequat, que 

minimitzi el risc d’accident. 
 Reduir el cost total del projecte al llarg de la seva vida útil, doncs poden resultar 

costos excessius per tal de corregir un disseny mal concebut. 
 
 

 NORMATIVES EMPRADES I CRITERIS GENERALS DE DISSENY 2

Com a suport per a la redacció del present projecte, s’han utilitzat les següents 
normatives referents a traçat: 
 
 Norma 3.1-IC de Traçat (2016). 
 ‘’Recomanacions per al projecte d’interseccions’’, del MOP (1967). 
 ‘’Recomanacions per al projecte d’enllaços’’, del MOP (1968) 
 ‘’Recomanacions sobre rotondes’’, del MOPU (1989). 
 ‘’Criteris Generals en el Disseny de rotondes’’, de la DGC del DPTOP (1992). 
 ‘’Manual de càlcul geomètric de rotondes’’ i ‘’Instrucció per al disseny i 

projecte’’, de la DGC del DPTOP. 
 

 FUNCIONALITAT 3

La carretera C-17, és una via preferent amb calçades separades de 2 carrils 
cadascuna de velocitat de projecte 100 Km/h que pertany a la xarxa bàsica 
primària. 

Els documents de planejament vigents (Pla Territorial Metropolità de Barcelona, 
preveuen la implantació d’una nova via segregada per a la C-17 entre Mollet del 
Vallès i la Garriga (emprant un nou corredor entre Mollet i Granollers, i ampliació a 
3+3 carrils de la carretera actual fins a la Garriga). 

En els darrers anys, la DGIM ha desenvolupat fins a nivell d’estudi informatiu i 
estudi d’impacte ambiental les actuacions que donen resposta a les directrius del 
PTMB: 

 Tram Mollet V. – Lliçà V. 
 Tram Lliçà V. – la Garriga. 

 
Ateses les disponibilitats pressupostàries actuals, és inviable a curt o mitjà termini 
continuar desenvolupant aquesta infraestructura. 

Alternativament, a l’objecte de cercar una solució viable i executable a curt termini, 
la DGIM va impulsar la redacció del present projecte de traçat a l’objecte 
d’optimitzar la capacitat i seguretat viària de la C-17 entre l’enllaç amb l’AP-7/C-
33 i la carretera BV-1432. 

A més a més, actualment hi ha 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 de clau MB-
05004-A1. 

Les obres projectades en el present projecte tenen el seu inici on finalitzen les 
obres de millora del ramal de connexió de l’AP-7/C-33 amb la C-17 i finalitzen en 
l’enllaç de Can Montcau (PK 19+700 aproximadament). 

L’objecte del present projecte és la de millorar el nivell de servei i la seguretat 
viària en l’actual C-17, així com millorar la connectivitat territorial entre la Ronda 
sud de Granollers i la ctra. BV-1432. Per tal de millorar aquests aspectes, es 
projecta l’ampliació d’un tercer carril a cadascuna de les calçades actuals de la C-
17. 
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D’altre banda, s’eliminen tots els accessos directes a la C-17 i es canalitzen a 
través dels enllaços. Aquests enllaços son: 
 

 Enllaç amb la C-35 
 Enllaç amb la C-155 
 Enllaç Can Montcau. 

 
ENLLAÇ C-35 

Es modifica aquest enllaç existent que connecta la C-17 amb la carretera de la 
xarxa bàsica secundària C-35, donant accés als municipis de Parets del Vallès i 
Montmeló. 

ENLLAÇ C-155 

Es modifica aquest enllaç que connecta la C-17 amb la carretera de la xarxa 
comarcal C-155. També es millora la connexió amb la ronda sud de Granollers. 
Aquest enllaç dona accés als municipis de Lliça de Vall i Granollers. 

ENLLAÇ CAN MOTCAU 

Aquest nou enllaç es situa en el PK 19+700 aproximadament i donarà accés a tot 
el sector urbanístic de Can Montcau. 

L’eliminació dels accessos directes a la C-17, juntament amb les vies laterals 
projectades, canalitzen i organitzen el trànsit en aquest tram, separant els trànsit 
d’accés als polígons i finques privades del trànsit de pas de la C-17. 

Per últim, també s’ha millorat 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. 

 

 NIVELLS DE SERVEI 4

A l’Annex núm. 7. Estudi de Trànsit es determina, d’una banda, el trànsit, la 
capacitat i el nivell de servei que es produiran en la C-17, i d’altra banda, s’analitza 
el funcionament de l’enllaç amb la C-35 degut a la problemàtica actual, 
incrementada quant es produeix algun esdeveniment al circuit de Catalunya i de 
l’enllaç amb la Ronda Sud de Granollers. 

Es dedueixen 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. 

 

 NIVELLS DE SEGURETAT 5

Des de Parets fins a La Garriga la C-17 transcorre per un territori periurbà amb 
problemes d'inserció en el territori, amb molts accessos i incorporacions que no 
compleixen la normativa de carreteres amb calçades separades sense interseccions 
a nivell. També presenta intensitats elevades de trànsit que es veuran 
incrementades amb els futurs desenvolupaments dels sectors previstos en aquesta 
zona. 

D’altre banda, la C-17 presenta diferents trams de concentració d’accidents (TCA). 
Un d’ells es troba entre el PK 15+000 i PK 16+000. Aquest tram va tenir 86 
accidents en el període 2010-2014 dels quals 7 van ser mortals o greus i 27 es van 
produir en les interseccions. 

En el present projecte es tanquen tots els accessos directes a la C-17 i es 
canalitzen a través dels enllaços. A més a més es milloren considerablement els 
carrils de canvi de velocitat dels enllaços actuals. 

Tot això ha de millorar substancialment la seguretat en la C-17. 
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 DISSENY GEOMÈTRIC 6

D’acord amb l’Ordre d’Estudi, la velocitat de projecte per al tronc de la C-17 es de 
100 Km/h. 

En el present projecte les condicions geomètriques del traçat venen donades per 
les existents, ja que únicament s’amplia 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. 

 

 SENYALITACIÓ I ABALISAMENT 7

 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 7.1

La disposició de les Marques Vials s’haurà de projectar d’acord amb la Norma 8.2.-
I.C. “MARQUES VIALS”, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 
(B.O.E. del 4 d’agost i 29 de setembre). També cal tenir en compte el nou 
Esborrany existent d’aquesta Norma de juliol de 2007. 

La tipologia de les marques vials és funció de la velocitat màxima permesa a la 
carretera i de les característiques de la secció transversal. En el present Projecte de 
Traçat es troben els següents tipus: 

 Tronc carretera: Velocitat de Projecte de 100 km/h.  
 Vies col·lectores: velocitat màxima de 80 km/h.  
 Ramals d’enllaç: velocitat màxima de 60 km/h.  
 Rotondes: velocitat màxima de 40 km/h. 

 SENYALITZACIÓ VERTICAL 7.2

La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i panells d’orientació, 
localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 
Aquest tipus de senyalització té una importància clau alhora de garantir un nivell 
de seguretat òptim a la via. 

Per al disseny de la senyalització vertical seran d’ d’utilitat les següents normatives: 

 Pla director de senyalització d’orientació de Catalunya (juliol de 1999).  
 “Manual de senyalització interurbana d’orientació de Catalunya”, de 23 

d’abril de 2008, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DGC) de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de 
codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya, publicat en el DOGC el 8 
d’octubre de 1999.  

 Reial Decret 1231/03, de 26 de setembre, pel que es modifica la 
nomenclatura i el catàleg de les autopistes i autovies de la xarxa de 
carreteres de l’Estat.  

 “Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.-I.C., Señalización vertical” publicada 
a l’abril de 2014.  

 “Reglamento general de circulación”. - “Señales Verticales de Circulación. 
Tomo I. Características de las Señales” publicat en març de 1992.  

 “ Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las 
Señales “publicat al juny de 1992.  

 Plec de condicions tècniques GISA, articles 2.8.2.b i 3.8.2.b (novembre de 
2002) 

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, tot això d’acord amb l’estipulat en la Instrucció 8.1-IC.,  tot senyal 
o cartell necessita una distància mínima de visibilitat geomètrica en la que la visual 
dirigida pel conductor cap a la mateixa estigui lliure d’obstacles que la interceptin, 
i així mateix totes les seves visuals intermèdies del recorregut, mentre no es formi 
un angle superior de 10º amb el rumb del vehicle. Aquesta distància no haurà de 
ser inferior a la de percepció del conductor que circuli a la velocitat màxima 
establerta. 

Per tractar-se d’una carretera multicarril amb velocitat 100 Km/h, les dimensions 
dels senyals seran el següents: 

 senyals triangulars:   costat  1.750 mm.  
 senyals circulars:      diàmetre    1.200 mm.  
 senyals octogonals:    diàmetre    1.200 mm.  
 senyals quadrats:      costat     1.200 mm.  
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 senyals rectangulars: costat 1.200-2.800 mm.  alçada 1.200-3.200 
mm. 

El material dels nous senyals de circulació serà de xapa d’acer galvanitzat, essent 
els suports tubs d’acer galvanitzat segons article 701 del PG3. Les característiques 
dels materials s’hauran de definir al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del 
Projecte Constructiu.   

Per a tots els senyals del tronc de codi de circulació haurà de ser de nivell de 
reflectància 2, inclòs les fites quilomètriques.  

Els cartells d’orientació, tant si són cartells laterals, fletxes de sortida immediata, 
pòrtics i banderoles seran de nivell de reflectància 3. Els cartells i panells 
complementaris, seran de nivell de reflectància 2. 

 ABALISAMENT 7.3

Els elements d’abalisament tenen una funció important dins de la seguretat viària 
de la carretera, ja que aquests serveixen per millorar la visibilitat en hores en les 
que aquesta resulta ser escassa (hores nocturnes). 

Per tal d’adoptar un nivell d’abalisament òptim s’hauran de seguir les 
recomanacions de la “Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 2004 del 
Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

Els criteris d’implantació s’hauran de detallar a l’annex corresponent en el Projecte 
Constructiu. 

A continuació es descriuen diferents elements que s’hauran d’implantar a la nova 
carretera en fase de Projecte Constructiu: 

 Fites de vèrtex : es col·locaran en els nassos de les divergències i 
bifurcacions, per tal d’indicar als vehicles els possibles moviments a 
realitzar. 

 Balises cilíndriques: es col·locaran en les zones zebrades de les 
convergències, divergències i bifurcacions, amb una separació de com a 
mínim 1 m. 

 Captafars: Sempre que existeixi barrera de seguretat, es disposaran 
adossats a aquesta. Els captafars sobre el paviment (“ulls de gat”) es 
col·locaran al contorn de ratllats zebrats, interseccions, illots sense vorada i 
trams singulars i perillosos. 

 Fites d’aresta: Les fites d’aresta són pals dotats amb un o diversos elements 
reflexius que es col·loquen a ambdós costats de la plataforma d’una via per 
senyalar el seu marge, tant de dia com de nit. Per tal de complir aquest 
objectiu en les hores nocturnes o d’escassa visibilitat es disposen uns 
elements reflectants, que són de color blanc i duen uns franja negra 
inclinada cap a l’eix de la carretera. Es col·locaran als trams de carretera on 
no hi hagi barrera de seguretat amb captafars. 

 

 SISTEMES DE CONTENCIÓ 8

Les barreres de seguretat tenen una funció clau dins de la seguretat viària, ja que 
aquestes serveixen per evitar que els vehicles surtin de la via en llocs perillosos, fet 
que podria generar un accident greu. 

Per la determinació dels trams en els que s’ha d’instal·lar barrera de seguretat i de 
quin tipus col·locar, s’hauran de seguir les recomanacions que estableix el 
Ministeri de Foment en la publicació “Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos” del 2014, segons l’Ordre Circular 35/2014. 

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. 

També 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). 

 

 SENYALITZACIÓ D’OBRA 9

En el present projecte s’ha redactat l’annex de l’estudi d’organització i 
desenvolupament de les obres. Aquest annex descriu a grans trets el procés 
constructiu i les seves corresponents fases d’obra. 

La senyalització, tant en les fases dels desviaments provisionals com en les zones 
limítrofes amb les obres es realitzarà segons el que es disposa en la Norma 8.3-
IC/91 “Señalización, balizamiento y defensa de las obras” de 31 d'agost de 1987 
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que publica la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment i en el 
Manual d'Exemples de Senyalització d'Obres Fixes.  

Així mateix es tindran en compte les normes vigents: 8.1-IC “Señalización Vertical”, 
8.2-IC “Marcas viales” i l'O.C. 35/2014 sobre sistemes de contenció de vehicles. 

 




