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Territori i Sostenibilitat licita per 53 MEUR 
treballs de conservació a les vies amb més 
trànsit de Barcelona, Penedès i Catalunya Central  

 
 El Departament impulsa dos contractes per a la conservació de 

prop de 500 quilòmetres en carreteres com la C-58, la C-17, la C-55 
o la C-31 durant un període de quatre anys 

 
 Les tasques que es duran a terme inclouen el seguiment de l’estat 

del ferm, la senyalització i les barreres de seguretat, entre d’altres 
elements 

 
 Les actuacions tenen com a objectiu garantir un nivell òptim de 

servei de la xarxa de carreteres i vetllar, així, per la seguretat viària 
 
 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés de licitació de dos 
contractes corresponents a la conservació integral de carreteres de Barcelona, 
Penedès i Catalunya Central, integrades els àmbits denominats zona est i zona 
oest de Barcelona. Aquestes actuacions es liciten per un import de 52,8 MEUR 
i comprenen un període de quatre anys. Les carreteres on s’actuarà abasten 
prop de 500 quilòmetres i corresponen a vies que registren un alt volum de 
trànsit, com la C-58, la C-17, la C-60, la C-31, la C-55 o l’N-II.  
 
Les licitacions que ara s’impulsen refermen la voluntat del Departament de 
vetllar per la seguretat viària, en aquest cas, mitjançant la conservació del 
conjunt d’elements que integren cada carretera. Les tasques que s’inclouen 
tenen com a objectiu garantir un nivell òptim de servei de la xarxa viària i 
afavorir la seguretat i el confort en la conducció. Corresponen a actuacions de 
control, manteniment i reparació de ferm, senyalització, barreres de seguretat, 
abalisament, talussos o elements de drenatge, entre d’altres.  
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Les principals vies en què s’actuarà són: 
  
 Zona est de Barcelona: B-140, B-142, B-40, BP-5002, BV-5105, C-17, 

C-31, C-31d, C-35, C-352, C-59, C-60, N-152z, N-II. En total, 234 
quilòmetres de calçada de carreteres situades al Vallès Occidental, el 
Vallès Oriental, el Barcelonès i el Maresme. 

  
 Zona oest de Barcelona: B-124, B-224, B-225, BV-2421, C-1413a, C-

1413z, C-16, C-16c, C-243c, C-31, C-31c, C-32, C-32b, C-55, C-58, C-
58c, N-141c i N-II. En total, 261 de quilòmetres de calçada en vies del 
Vallès Occidental, Baix Llobregat, l’Alt Penedès, el Barcelonès i el 
Bages. 

 

 
                          Mapa de les carreteres on s’actuarà  

 
 
Aquests contractes formen part de la inversió de 430 MEUR que el 
Departament de Territori i  Sostenibilitat ha destinat  a la millora continuada de 
la xarxa durant els pròxims quatre anys i s’afegeixen als 238,6 MEUR que ja 
estan en licitació. 
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