ORDRE D'ESTUDI PC-CIB-19028
Condicionament de la C-59 del PK 22+000 al 38+460. Sant Feliu de
Codines - Moià
Es preveu el condicionament i la millora de la carretera C-59, des del PK 22+000 (final de la zona
urbana de Sant Feliu de Codines) fins al PK 38+460 (intersecció amb la carretera N-141c al terme
municipal de Moià). Aquesta actuació ha de millorar la seguretat viària a un tram de carretera que
presenta actualment una secció transversal 6/6 en molts punts i un trànsit de pesant elevat, i que és
el principal eix de comunicació de les poblacions del seu entorn.

1. Dades generals
Tipus d'estudi

Projecte constructiu

Classe d'obra

Millora integral

Subclasse d'obra

Condicionament

Carretera

PK Inicial

PK Final

C-59

22+000

38+460

Longitud aproximada

13 km

Municipis afectats

Castellterçol, Moià, Sant Feliu de Codines, Sant
Quirze Safaja

Comarques

Vallès Oriental, Bages

Pressupost previst (PEC amb IVA)

1.500.000 €

Òrgan redactor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Termini de redacció

8 mesos

Lliurament de maqueta

4 setmanes abans del lliurament definitiu

Cal fer informació pública
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Responsable del seguiment del projecte
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2. Definició de les obres a estudiar
S’estudiarà i desenvoluparà el condicionament de la carretera C-59, al tram comprès entre els PK
22+000 i 38+460, tenint en compte els diferents condicionants que s’enumeren a l’apartat següent. A
més, s’hauria de diferenciar els subtrams següents, segons les actuacions ja fetes:


Del PK 22+000 al PK 25+000: subtram sense condicionat.



Del PK 25+000 al PK 27+925: subtram ja condicionat, amb una secció 7/10.



Del PK 27+925 al PK 31+000: subtram sense condicionat.



Del PK 31+000 al PK 31+600: travessera de Castellterçol, ja condicionada.



Del PK 31+600 al PK 33+650: subtram sense condicionat.



Del PK 33+650 al PK 35+375: subtram ja condicionat, amb una secció 7/10.



Del PK 35+375 al PK 38+460: subtram sense condicionat.

Totes les actuacions es desenvoluparan dins els termes municipals de Sant Feliu de Codines, Sant
Quirze Safaja, Castellterçol i Moià.

3. Condicionants a tenir en compte
Caldrà tenir en compte els planejaments urbanístics dels ajuntaments afectats a l'hora de definir la
solució definitiva del condicionament d’aquest tram de carretera C-59.
A l'hora d'encaixar la solució es tindran en compte els costos de les expropiacions, respectant les
següents consideracions en la mesura del possible.
Als subtrams que comptin actualment amb una secció 6/6, s’estudiaran com a mínim les següents
actuacions a realitzar:


Rehabilitació del ferm, segons el resultat d’una campanya de deflexions que s’haurà de
realitzar per part del consultor expressament al tram objecte del projecte.



Construcció de cunetes trepitjables, d’acord a la instrucció 5.2-IC, de drenatge superficial.



Adequació de la senyalització vertical a la instrucció 8.1-IC, de senyalització vertical.



Adequació dels sistemes de contenció, substituint els pals IPN per pals tubulars.

S’estudiarà la millora de les interseccions dels PK 32+580 i 37+150, que donen accés a zones
industrials.
Respecte a la rehabilitació del ferm, serà d'aplicació la instrucció 6.3-IC.de rehabilitació de ferms i tots
els articles del PG-3 relatius a l'objecte d'aquesta actuació, especialment els articles 542 i 543,
justificant en tot cas les variacions o adaptacions que hagi estat necessari introduir per adaptar-les a
les particularitats pròpies d'aquest tram de carretera.
Als subtrams condicionats, es mantindrà la secció transversal actual i s’estendrà una nova capa de
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trànsit que uniformitzi la rodadura al tot el tram i perquè millori les característiques superficials del
ferm. A més, s’adequarà la senyalització vertical i els sistemes de contenció.
La senyalització horitzontal es plantejarà amb pintura termoplàstica en calent. D’igual manera,
s’estudiarà pintar de color vermell els carrils centrals de totes les interseccions del tram.
La senyalització horitzontal i vertical es farà d'acord amb la normativa respectiva (8.1-IC i 8.2-IC), i els
senyals d'orientació es col·locaran d'acord amb el "Manual de senyalització d'orientació" de la
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.
S'estudiaran les mesures de seguretat vial necessàries per tal de minimitzar l'accidentabilitat del tram
objecte d'aquest projecte. En aquest sentit es tindrà molt en compte les distàncies de visibilitat,
parada i encreuament per delimitar els trams d’avançament. Per a l’abalisament, es considerarà la
instrucció DGIM/3/2017 sobre criteris d'abalisament de la Generalitat de Catalunya. Atès que una part
del tram és un TCAF s’analitzarà específicament la possibilitat d’implantar algun tipus de separador
de flux d’acord amb la Instrucció de la DGIM de separadors de flux.
Es tindrà en compte tots els serveis afectats i la seva reposició.
Els mètodes constructius proposats hauran de ser tals que minimitzin les afectacions de trànsit a la
carretera C-59 durant l’execució de les obres. S’estudiarà en detall l’organització de les obres
especificant les restriccions de trànsit de les diferents fases que es plantegin, adjuntant plànols. Si
hagués de realitzar-se desviaments provisionals o talls de carretera, s’hauria d’indicar, adjuntant
plànols d’itineraris alternatius.
S'estudiaran i es contrastaran tots els accessos de la carretera i s’analitzarà la possibilitat de tancar
els girs a esquerres que disposin d’alternativa més segura i es detallarà en l'annex d'accessos.

Vist i plau,
Pedro Malavia Cuevas
Sub-director general de Programació i Execució

Xavier Flores García
Director general d’Infraestructures de Mobilitat
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