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En servei una nova carretera de la xarxa de 
la Generalitat, la C-555, a Pinós  
 

 L’actuació que ha executat el Departament de Territori ha consistit 
en l’eixamplament de la calçada i la millora del ferm de la via, per 
afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció 
 

 L’obra ha transformat en carretera un vial municipal que connecta 
les carreteres B-300 i BV-3002 i ha comportat una inversió de prop 
de 4 MEUR 

 

 
 

La nova carretera, un cop finalitzada l’obra  

 
El Departament de Territori ha posat en servei avui una nova carretera, la C-555, 
un cop finalitzades les obres per a transformar el vial que connecta les carreteres 
B-300 i BV-3002, a Pinós. Aquesta actuació, que ha comptat amb una inversió 
de prop de 4 MEUR, afavoreix la seguretat i la comoditat en la conducció i ha 
consistit principalment en l’eixamplament de calçada i la millora del ferm al llarg 
de més de 8 quilòmetres.  
 
L’obra ha comportat el condicionament del vial, fins ara de titularitat municipal, 
per a configurar-lo com a carretera, atès que forma part d’un itinerari comarcal 
inclòs al Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC). Així, la nova 
C-555 s’incorpora a la xarxa de carreteres titularitat de la Generalitat, que suma 
6.000 quilòmetres. 
 
Els treballs han inclòs l’eixamplament del vial dels 5 metres d’amplada que tenia 
fins ara, als 7 metres, amb dos carrils de circulació de 3 metres i vorals de 0,5 
metres cadascun, i la millora del ferm. Així mateix, s’han format cunetes 
transitables per a donar un sobreample a la carretera. Finalment, s’han adequat 
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els elements de drenatge i de senyalització horitzontal i vertical i s’han instal·lat 
noves barreres de seguretat. 
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