


Autovia
de
Llíria

(Tram:
l'Eliana-Llíria)
L'autovia de Llíria forma part de l'eix verte-
brador València-Ademuz que, a més d'arti-
cular el territori, fa en aquest tram la funció
d'un trànsit de més de 30.000 vehicles al
dia.

Amb aquesta actuació es completen els 17
quilòmetres d'autovia des de l'autopista de
circumval·lació de València (By-Pass) fins a
Llíria, prevists en el Pla de Carreteres.

L'any 1989 es va inaugurar el tram de Sant
Antoni de Benaixeve, que es va haver de fer
en primer lloc per suprimir l'encreuament
més perillós de la xarxa de carreterres de la

Generalitat. El març de l'any següent es po-
saren en servei els trams anterior i posterior,
fin a l'Eliana, i ara, el juliol de 1992, es com-
pleten els 26 quilòmetres d'autovia des
de València.

Aquest tram té 9,5 quilòmetres d'autovia,
des de l'Eliana fins a l'enllaç amb l'altre eix
vertebrador, Alzira-Borriol, del qual forma
part la carretera Llíria-Olocau. L'autovia té,
com en els trams anteriors dues calçades de
7 m amb voral interior d'un metre i exterior de
2,50 metres a més de 0,50 m de berma, sepa-
rades per una mitjana de quatre metres, que
porta incorporada una barana de seguretat.
L'amplària total de la plataforma és, doncs,
de 26 metres.

El tram es completa amb 3,1 quilòmetres de
calçada única de 7 metres i vorals de 2,50
metres entre la carretera de Llíria-Olocau i
l'entroncament, passada Llíria, amb l'actual
carretera C-234.

El traçat ha tingut en compte l'estudi d'im-
pacte ambiental de 1989 i, per aquesta



raó, la zona pròxima a les urbanitzacions
del Regalo i Puig-i-lis té radis de 600 me-
tres i de 640 metres, mentre que la resta
no ultrapassa el 800 metres de radi mínim,
cosa que permet una velocitat de 120 qui-
lòmetres a l'hora. La rasant màxima no ar-
riba al 4 per cent, precisament també en
aquesta zona d'urbanitzacions del terme
de Llíria.

L'obra inclou 7 enllaços, el de la IBM i el
de la Pobla de Vallbona, situats abans
d'aquesta població; el de Benissanó, que
serveix d'accés també a Benaguasil, i els
enllaços est i oest de Llíria, que juntament
amb els de les carreteres VV-6091, de Llí-
ria a Olocau, i la VV-6092, de Llíria a Alcu-
blas, compleixen suficientment la funció
d'estructurar la comarca del Camp de Tú-
ria, principal beneficiària de l'autovia.

Tanmateix, no s'ha d'oblidar l'efecte de
descongestió de l'Àrea Metropolitana de
València i la millora d'accesibilitat per a
les comarques dels Serrans i el Racó d'A-
demús, que amb la supressió de les traves-

València-Llíria:
26 km

d'autovia

seres de Llíria, Benisanó i la Pobla de Vall-
bona han reduït el recorregut intercomar-
cal trenta minuts hora, de mitjana.

L'obra inclou, també, la previsió d'una àrea
de servei al terme municipal de la Pobla
de Vallbona i, naturalmet, les connexions
dels esmentats enllaços amb el viari de la
zona. Aquestes interseccions han estat re-
soltes, on ha estat possible, ampliant roton-
des, entre les quals destaca la del Prat, els
terrenys de la qual ha cedit l'Ajuntament de
Llíria.

Les obres començaren l'abril de 1991 i han
acabat el juliol de 1992. El pressupost de
les obres s'acosta als quatre mil milions
de pessetes.



Amb la nova autovia, s'evita el conflictiu pas per la Pobla de Vallbona.

S'han construït set enllaços, per a donar solució a totes les demandes locals.



Una millor comunicació per als polígons industrials i les nombroses urbanitzacions de la zona.

Detall constructiu d'un pas superior.







Entre enllaços i camins de servei, s'han construït gairebé trenta quilòmetres de nova carretera.

La distància València-Llíria, s'escurça en temps i s'augmenta en comoditat.



Troballes arqueològiques, vora l'autovia, per a la visita dels estudiosos.

A Llíria, la nova autovia connecta amb l'eix vertebrador Alzira-Borriol.



Enllaç amb l'eix Alzira-Borriol. Pàgina següent, final de les obres i connexió amb la carretera C-234,
passada la ciutat de Llíria.



Longitud del traçat: 12.662 m
En dues calçades: 9.540 m
En una calçada: 3.122 m
Longitud dels enllaços: 15.251 m
Longitud dels camins de servei: 13.356 m
Nombre d'estructures: 20 unitats

Unitats principals
Excavació: 1.270.000 m3

Terraplé: 650.000 m3

Sòl seleccionat: 184.000 m3

Llast artificial: 22.300 m3

Sòl ciment: 61.100 m3

Grava ciment: 53.500 m3

Aglomerat: 135.000 m3

Doble barana de seguretat: 9.540 m
Barana simple de seguretat: 9.000 m
Formigó: 18.000 m3

Acer: 730.000 Kg
Sèquies de reg: 6.900 m

Empresa constructora: FERROVIAL, S.A.
Assistència tècnica: PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.




