ORDRE D'ESTUDI EI-AB-08021.2 / IA-AB-08021.2
Eixamplament i millora del traçat a la C-26 del PK 141+800 al 144+050.
Avià - Berga
L'objecte de l’actuació és la redefinició, valoració i avaluació de diverses alternatives de traçat per a
l'eixamplament i millora de la C-26 entre Avià i Berga, del PK 141+800 al 144+050, atenent a criteris de
tractament urbà de la via i minimització d'afeccions a l'entorn.
1. Dades generals
Tipus d'estudi

Estudi informatiu i Estudi d’Impacte Ambiental

Classe d'obra

Millora integral

Subclasse d'obra

Condicionament

Carretera

PK Inicial

PK Final

C-26

141+800

144+050

Longitud aproximada

2 km

Municipis afectats

Avià, Berga

Comarques

Berguedà

Pressupost previst (PEC amb IVA)

3.200.000 €

Òrgan redactor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Termini de redacció

6 mesos

Lliurament de maqueta

4 setmanes abans del lliurament definitiu

Cal fer informació pública

No

Responsable del seguiment del projecte

Meritxell Domènech Orós

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
http://territori.gencat.cat
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2. Definició de les obres a estudiar
En data 18 d’abril de 2018 es van sotmetre a tràmit d'informació pública els estudis informatiu i d'impacte
ambiental “Eixamplament i millora del traçat. Carretera C-26, del PK 129+675 al 144+220. MontmajorBerga”, claus EI-AB-08021 i IA-AB-08021.
Posteriorment, un cop analitzades les al·legacions rebudes i per tal de minimitzar els impactes en el
seu entorn, es considera necessari redefinir, el tram 6 en la seva totalitat i el tram 5 des del PK 141+800
de la C-26, com un vial amb característiques urbanes, de manera que cal redactar un nou estudi
informatiu i d'impacte ambiental per aquest tram.
Caldrà desenvolupar solucions de millora del traçat, ampliant radis i eixamplant la secció actual, buscant
una mínima afectació al territori i dotant-la d’un caràcter més urbà.
En qualsevol cas, l’estudi inclourà en els seus punts inicial i final, els trams necessaris per garantir la
coherència de traçat i connectivitat amb la calçada existent i amb el traçat previst en el projecte
constructiu Eixamplament i millora del traçat a la C-26 del PK 129+960 al 141+800. L'Espunyola – Avià,
clau AB-08021.1.

3. Condicionants a tenir en compte
Caldrà tenir en compte els projectes i estudis redactats o en redacció en aquest àmbit, així com el
planejament urbanístic dels municipis afectats:


Estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental "Millora General. Condicionament.
Eixamplament i millora del traçat. Carretera C-26, del PK 129+960 al 144+220. Tram:
Montmajor - Berga", clau EI/IA-AB-08021.



Projecte constructiu Eixamplament i millora del traçat a la C-26 del PK 129+960 al 141+800.
L'Espunyola – Avià, clau AB-08021.1.

Es tindran en compte les al·legacions presentades a l’estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental
clau "Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora del traçat. Carretera C-26, del PK
129+960 al 144+220. Tram: Montmajor - Berga", clau: EI/IA-AB-08021.

Vist i plau,
Pedro Malavia Cuevas
Sub-director general de Programació i Execució
Xavier Flores García
Director general d’Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament
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