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Territori i Sostenibilitat destina 16 MEUR a 
un programa per a millorar el ferm d’uns 300 
quilòmetres de la xarxa viària  

 
• Les obres permetran millorar les característiques d el paviment per 

tal d’afavorir la seguretat en la conducció  
 

• Els treballs s’iniciaran aquest estiu i finalitzara n aquesta tardor 
 

           
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat un programa específic 
de millores al ferm de les carreteres de la seva titularitat que permetrà actuar 
en els pròxims mesos en prop de 300 quilòmetres a tot Catalunya. Aquests 
treballs, que comportaran una inversió de 16 milions d’euros, començaran en 
les pròximes setmanes i quedaran enllestits la tardor vinent.  
                   
Les obres que es duran a terme consistiran en la millora de les característiques  
d’adherència i regularitat del paviment amb l’objectiu d’afavorir la seguretat 
viaria i el confort en la conducció i s’afegeixen a les tasques de conservació i 
manteniment que el Departament du a terme de manera ordinària. Les 
carreteres on s’actuarà corresponen als àmbits següents:  
 

� Xarxa alta capacitat àrea de Barcelona.  Inversió: 2,8 milions d’euros. 
Correspon a carreteres com la C-58, la C-17 i la C-32 

 
� Àmbit de conservació d’Argentona. Inversió prevista: 900.000 euros. 

Correspon a carreteres com la C-35 entre Sant Celoni i Gualba o en 
diversos trams de la C-155. 
 

� Àmbit de conservació de Vic. Inversió: 500.000 euros. S’actuarà en 
vies com la C-59 entre Caldes Montbui i Castellterçol i la C-153 entre les 
carreteres C-25 i B-522. 
 

� Àmbit de Sabadell.  Es preveu actuar en carreteres com l’N-150 entre 
Ripollet i Terrassa o la BP-1417 a Sant Cugat del Vallès, amb una 
inversió d’1,1 milions d’euros   
 

� Àmbit de Berga.  Inversió: 700.000 euros. Les carreteres incloses en el 
programa són, per exemple, la C-55 entre Manresa i Cardona o la BV-
4031 entre la Pobla de Lillet-Toses.  
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� Àmbit de Viladecans. Inversió: 1,7 milions d’euros. Es preveu actuar en 
vies com la C-15 o la C-31 
 

� Àmbit d’Igualada.  Es millorarà el ferm de carreteres com la B-224 entre 
Capellades i Vallbona d'Anoia, la C-244 entre Vilanova del Camí - 
Mediona o l’N-II entre Argençola i Jorba, amb una inversió d’1,2 milions 
d’euros 
 

� Àmbit de Girona.  Inversió: 1,8 milions d’euros. S’actuarà en carreteres 
com la C-66 a la Bisbal d’Empordà i Bordils o la C-260 de Vilatenim a 
Empuriabrava 
 

� Àmbit de Bianya.  Amb un pressupost de 370.000 euros, es preveu 
millorar la C-17- variant de Ripoll o a la GI-524 d’Olot a Mieres 
 

� Àmbit de Vidreres.  Inversió: 1,7 milions d’euros. Inclou carreteres com 
C-63 de Vidreres a Santa Coloma de Farners o la GI-533 de Vilablareix 
a la C-25 
 

� Àmbit de Lleida.  Inversió prevista: 460.000 euros. S’actuarà en vies 
com la C-12, C-13 i C14 
 

� Àmbit de Montblanc.  Es preveu  en diversos trams de la C-14 o a la C-
51. La inversió prevista és d’1 milió d’euros 
 

� Àmbit de Reus.  Amb una inversió de 800.000 euros, estan incloses en 
aquest programa carreteres com la C-31B o la T-710 
 

� Àmbit de Tortosa.  Inversió: 850.000 euros. Es treballarà en el ferm en 
diversos trams de la C-12 o la TV-3022, entre el Perelló i Rasquera, 
entre d’altres. 
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