
                    n Comunicat de premsa n 
 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
premsa.ptop@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  1 de 2 

El Departament de TES intensifica els 
treballs per fer front a l’onada de fred a la 
xarxa viària   
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha intensificat en les últimes 
hores l’operatiu de prevenció a la xarxa viària davant l’onada de fred, que 
consisteix fonamentalment en l’estesa de sal per evitar que es formin 
plaques de gel. La Generalitat té disponibles 119 màquines i 95 dipòsits 
de sal distribuïts per tot el territori per aquest tipus de treballs a les 
carreteres de la seva titularitat.  
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha intensificat les tasques de vialitat 
hivernal a les carreteres de titularitat de la Generalitat davant la baixada de 
temperatures en les últimes hores. Aquests treballs consisteixen en l’estesa de 
sal per tal d’evitar la formació de plaques de gel en els punts més sensibles i 
afavorir, així, la seguretat viària. El sistema de funcionament del programa de 
prevenció pren com a referència els avisos del Servei de Meteorologia de 
Catalunya (SMC). 
 
En total, la Generalitat disposa de 119 màquines, que s’activen en funció de les 
necessitats, i 95 dipòsits de sal (amb una capacitat de 4.000 tones cadascun). 
Aquests mitjans estan distribuïts per cada demarcació de la manera següent: 

 

Màquines estenedores sal / llevaneus 
 
Barcelona: 64 
Girona: 13 
Lleida: 31 
Tarragona: 5 
Terres de l’Ebre: 2 
 
Total: 115 
 
Màquines estenedores de sal 
 
Barcelona: 3 
Girona: 1 
 
Total: 4 
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Dipòsits de sal (cada dipòsit té una capacitat de 4.000 tones de sal) 
 
Barcelona: 56 
Girona: 16 
Lleida: 13 
Tarragona: 8 
Terres de l’Ebre: 2 
 
Total: 95 
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