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Generalitat i Diputació de Barcelona impulsen 17
actuacions de millora de la xarxa viària local per
valor de 21 MEUR
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Diputació de
Barcelona estant impulsant 17 actuacions de millora de la xarxa viària
local, que sumen un import de 21 MEUR. Així, ambdues administracions
han iniciat la primera fase del desplegament del conveni signat el 2006
per un valor de 30 MEUR, per tal d’impulsar el condicionament de les
carreteres. D’aquesta manera, durant aquest any s’eixamplaran diferents
trams de carretera entre Manlleu i Torelló i entre Sant Vicenç de Torelló i
Sant Pere de Torelló, es milloraran els enllaços a Taradell, Tavèrnoles i
Premià de Dalt, se suavitzaran els revolts a Vilanova de Sau i es
construirà una variant de traçat a Sant Pere Sacarrera.
L’any passat, la Generalitat, mitjançant el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, i la Diputació de Barcelona, van signar un conveni a partir del
qual la Generalitat va assumir la gestió de la xarxa comarcal de carreteres,
mentre que la Diputació assumeix la gestió de les carreteres locals.
A més, l’acord va fixar un Pla d’actuació de millora general de la xarxa viària
per un import de 30 MEUR a parts iguals, garantint una inversió anual de 6
MEUR entre les dues administracions durant un període de 5 anys. L’objectiu
és el condicionament de la xarxa de carreteres per tal d’augmentar la seguretat
del trànsit a la demarcació, així com millorar el nivell de servei de les vies.
Ara, en el marc d’aquest conveni, el DPTOP i la Diputació de Barcelona han
engegat la primera fase d’aquest Pla, per tal de dur a terme durant aquest any
7 actuacions de millora de la xarxa viària, que sumen una inversió de 8 MEUR.
D’aquests, 6 MEUR seran aportats a parts iguals entre el DPTOP i la Diputació
de Barcelona i la resta pels ajuntaments concernits.
Les actuacions de millora endegades el 2007, són les següents:
•

Condicionament de la carretera BV-5224 entre Manlleu i Torelló.
L’actuació està en fase de redacció del projecte constructiu per part del
DPTOP. L’objecte és l’eixamplament d’un tram de 1,5 Km des de l’enllaç
de la Miranda fins l’accés sud a Torelló. El pressupost previst inicialment
és de 0,7 MEUR i les obres seran executades pel DPTOP.
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•

Variant de Sant Pere Sacarrera (Mediona). L’actuació està en fase de
redacció del projecte constructiu per part de la Diputació de Barcelona.
L’objecte és la construcció d’un nou vial variant de la carretera BV-2136
al seu pas pel nucli de Sant Pere Sacarrera, amb un alt índex de trànsit
de vehicles pesants. El pressupost inicialment previst és de 2,9 MEUR i
l’obra serà executada per la Diputació de Barcelona.

•

Millora de la connexió del vial de sortida de la C-32 amb la carretera
BV-5023 a Premià de Dalt. L’actuació està en fase d’execució de les
obres consistents en la construcció d’una rotonda que millori la connexió
entre el vial de la sortida 92 de la C-32 amb la carretera BV-5023. El
pressupost de les obres és d’1,7 MEUR, dels quals, el DPTOP i la
Diputació de Barcelona aporten 472.500 euros cadascuna, ACESA
aporta 615.000 euros, i l’Ajuntament de Cabrils 15.000 euros,
l’Ajuntament de Premià de Mar 45.000 euros, l’Ajuntament de Premià de
Dalt 45.000 euros i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 30.000 euros. Es
preveu la finalització de les obres al llarg de l’últim trimestre d’aquest
any.

•

Nou vial a Taradell. L’actuació està en fase de redacció del projecte
constructiu per part del DPTOP. L’objecte és la construcció d’un nou vial
d’enllaç entre les carreteres B-520 i BV-5306. El pressupost inicialment
previst és de 0,6 MEUR i es preveu la licitació de les obres per part del
DPTOP, aquesta tardor.

•

Tavèrnoles. L’actuació està en fase de redacció del projecte constructiu
per part del DPTOP. L’objecte és la millora de l’encreuament entre les
carreteres C-153 i la BV-5213, que dóna accés a Tavèrnoles i al Parador
de Sau. El pressupost previst inicialment és de 0,4 MEUR i l’obra serà
licitada a la tardor pel DPTOP.

•

Condicionament de la carretera BV-5224 entre Sant Vicenç de
Torelló i Sant Pere de Torelló. L’actuació està en fase de redacció del
projecte constructiu per part del DPTOP. L’objecte és l’eixamplament
d’un tram de 2 Km fins l’accés al polígon industrial de Sant Pere de
Torelló. El pressupost previst inicialment és d’1,5 MEUR i es preveu la
seva licitació aquest estiu, per part del DPTOP.

•

Millora de revolts de la carretera N-141d a Vilanova de Sau.
L’actuació està en fase de licitació d’obres per part de la Diputació de
Barcelona. L’objecte és l’eixamplament i millora de visibilitat en els
revolts de la carretera N-141d. El pressupost de licitació és de 125.000
euros i les obres seran executades per la Diputació de Barcelona.
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Les actuacions proposades per a les fases següents són:
•

Condicionament de la carretera BV-5108 de Cardedeu a Cànoves.
L’actuació està amb el projecte redactat i té per objecte la millora de la
seguretat viària actuant sobre diferents elements situats als marges de la
calçada. El pressupost de l’actuació és de 142.160,88 euros i seria
executada per la Diputació de Barcelona.

•

Millora de la intersecció de la carretera BV-5123 amb el ramal
d’accés a l’AP-7 a Fogars de la Selva. L’actuació està en fase de
redacció de projecte per part de la Diputació de Barcelona amb un cost
d’obra previst inicialment de 500.000 euros que seria executat per la
Diputació de Barcelona.

•

Millora del pas del Torrent de la Pixota a la carretera BV-6001 a
Malgrat de Mar. L’actuació consisteix en una modificació del traçat de la
carretera BV-6001 al pas del Torrent de la Pixota, que amb la
construcció d’un pas elevat per sobre de la línea fèrrea existent, elimina
també el creuament a nivell d’aquesta, per part dels usuaris d’un camí
municipal d’accés a les platges. Existeix un projecte constructiu redactat
per ADIF, amb un pressupost de 3 MEUR, que finançaria una part del
cost de l’obra i es faria càrrec de la seva execució.

•

Condicionament de la carretera Manlleu - Pas de la Miranda
(BV-5224). L’actuació està amb el projecte constructiu en fase de
redacció per part del DPTOP. L’objecte és el condicionament i
eixamplament d’aquesta carretera per millorar la seva seguretat viària. El
cost inicialment previst és d’1 MEUR i seria executat pel DPTOP.

•

Millora de revolts de la carretera BV-2122 a Pontons. L’actuació està
prevista dins d’un estudi informatiu redactat per la Diputació de
Barcelona. L’objecte és la millora dels revolts d’un tram de la carretera
B-2122 amb un pressupost inicial d’1 MEUR, obra que seria executada
per la Diputació de Barcelona.

•

Condicionament de la travessera urbana de Sant Llorenç d’Hortons.
L’actuació està prevista dins d’un estudi informatiu redactat per la
Diputació de Barcelona. L’objecte és la urbanització i reurbanització d’un
tram urbà de la carretera BV-2249, per millorar la segureta t viària dels
seus usuaris. El pressupost previst inicialment és d’1 MEUR i l’obra seria
executada pel DPTOP.
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•

Condicionament de la carretera de La Fullaca a Sant Sadurní
d’Ososmort. L’actuació està en fase de redacció del projecte
constructiu. L’objecte és l’eixamplament de la calçada i millora dels
revolts existents en aquest tram de la carretera BV-5251. El pressupost
previst inicialment és de 0,6 MEUR i l’obra seria executada per la
Diputació de Barcelona.

•

Condicionament de la carretera BV-2002 entre Sant Vicenç dels
Horts i Sant Boi de Llobregat. L’actuació està en fase de redacció d’un
estudi informatiu per part de la Diputació de Barcelona. L’objecte és
urbanitzar i reurbanitzar aquest tram de la carretera BV-2002 per tal de
millorar la seguretat viària i facilitar el trànsit de vianants d’aquest espai
periurbà. El pressupost previst inicialment és de 3 MEUR i l’obra seria
executada pel DPTOP.

•

Condicionament de la carretera BV-5001 de Santa Coloma de
Gramenet a Montornés del Vallès. L’actuació està en fase de redacció
d’un estudi informatiu per part de la Diputació de Barcelona. L’objecte és
l’acondicionament dels trams no urbans de la carretera BV-5001,
renovant els elements de protecció i unificant la seva secció. El
pressupost previst inicialment és de 2,1 MEUR i l’obra seria executada
per la Diputació de Barcelona.

•

Condicionament de la carretera BV-5122 entre Tordera i Fogars de
la Selva. L’actuació està actualment en fase de redacció d’un projecte
constructiu per part de la Diputació de Barcelona. L’objecte és reduir la
seva secció i adaptar-la als paràmetres d’una carretera local, per tal de
millorar la seva seguretat viària. El pressupost previst inicialment és
d’1,2 MEUR i l’obra seria executada per la Diputació de Barcelona.

1 d’agost de 2007
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