Nota de premsa
Terrassa, 11 de març de 2016

L’Ajuntament inicia actuacions de manteniment dels
paviments asfàltics amb un cost d’uns 23.000 euros
S’actuarà a diferents punts de les avingudes de Madrid i del Vallès, el carrer de
Roig Ventura i el carrer d’Aneto, amb una superfície total de 606 m²

L’Ajuntament començarà el proper dilluns, 14 de març, una sèrie d’actuacions de
manteniment dels paviments asfàltics en diferents punts de la ciutat que consistiran
en reparacions parcials de les vies, segons el seu estat de conservació. Aquestes
actuacions es duran a terme a l’avinguda de Madrid, en diferents punts; al carrer de
Roig Ventura, tram comprès entre la ctra. de Matadepera i el carrer del Consell de
Cent; l’avinguda del Vallès, intersecció amb el carrer de Sant Honorat; i al carrer
d’Aneto, intersecció amb el carrer de Sierra Nevada. L’àmbit objecte de les obres de
pavimentació abasta una superfície total de 606,10 m².
Les vies principals de la ciutat, així com el tramat interior, absorbeixen diàriament un
nivell de trànsit que produeix un desgast del ferm existent. Aquest desgast fa
necessari un manteniment i/o reposició del ferm per tal de garantir una utilització
segura pels vehicles i els seus ocupants. Els treballs a realitzar consisteixen en el
reforç del paviment existent i la reposició de la senyalització viària horitzontal
afectada per les actuacions. La seqüència dels carrers sobre els que s’intervindrà no
es contínua, sinó que es realitzarà un reforç estructural en aquells punts on el
paviment presenta flonjalls o esquerdes importants, o bé s’ha hagut d’actuar
d’urgència amb asfalt en fred, ja que s’havia creat un forat a la calçada provocant un
possible perill per a la circulació de vehicles -sobretot per a motos o bicicletes-.
Es tracta d’obres de petit abast que impliquen, però, una important afectació sobre la
circulació rodada, i que, per tant, obliguen a un procés d’execució especialment
curós per tal de minimitzar l’afectació sobre la circulació dels carrers.
Les obres s’han adjudicat a Asfaltos Augusta, S.L., per 22.990,00 euros, IVA inclòs.
El termini d’execució de les obres de millora és de dos mesos.
Les actuacions es realitzen en quatre punts de la ciutat:

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Carrer de Roig Ventura, tram comprès entre la ctra. de Matadepera i el carrer
del Consell de Cent.
Termini execució: del 14 de març al 15.
Les obres consisteixen en el reasfaltat de petites zones deteriorades.
Tall total de trànsit, amb autorització d’accés als guals.
Cruïlla entre el carrer de l'Aneto i el carrer de Sierra Nevada.
Termini execució: del 16 de març al 17.
Les obres consisteixen en el reasfaltat de la cruïlla del carrer, de la zona en
mal estat, i d'uns pegats erosionats.
Tall total de trànsit, amb autorització d’accés als guals.
Av. del Vallès, a l'alçada del carrer Sant Honorat.
Termini execució: del 16 de març al 17.
Les obres consisteixen en el reasfaltat de petites zones deteriorades.
Aquestes obres afecten la circulació dels vehicles però no dels veïns.
Afectació parcial al trànsit, amb un únic carril de circulació.
Av. de Madrid, entre el carrer de Salamanca i el carrer d’Ourense
Termini execució: del 15 de març al 17.
Les obres consisteixen en el reasfaltat de petites zones deteriorades.
Tall parcial de trànsit a l’av. de Madrid. S’habilitarà com a carril de circulació a
la zona d’aparcament en bateria. Durant les obres no es podrà accedir als
guals situats en numeració parell. El carrer d’Ourense, entre el carrer de
Pamplona i l’av. de Madrid, romandrà tallat al trànsit excepte per a
l’accés als guals.
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