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La Generalitat licita les obres de millora de la seguretat de la
carretera C-1415a

Dimecres 20 de maig de 2020

Es preveu que els treballs en aquest via que connecta Castellar amb Terrassa i
Matadepera d’una banda i amb Sentmenat de l’altra comencin la tardor que
ve

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha obert
la licitació de les obres de millora de la seguretat viària a la carretera C-1415a, que
uneix Castellar amb Terrassa i Matadepera, per l'oest, i amb Sentmenat, per l'est.

L’objectiu d’aquest actuació, que es licita per un import de 3,3 milions d’euros, és
afavorir la seguretat i la comoditat de la conducció a partir de la realització de
millores en les interseccions, el ferm, la senyalització, l’abalisament, el drenatge i
les barreres de seguretat.

Així, es millorarà el ferm dels punts malmesos de la carretera, s’esclariran els
marges i s’enretiraran uns metres alguns talussos per afavorir la visibilitat en les
interseccions; es millorarà la senyalització vertical i horitzontal, així com d’altres
elements d’abalisament i de les barreres de seguretat, i també s’abalisarà la carretera
en trams a l’entrada dels nuclis urbans en què existeixen fileres d’arbres
ornamentals pròximes a la calçada. A més, es millorarà el drenatge a partir de la
neteja de cunetes, passos salvacunetes i elements de desguàs, i es construiran
cunetes transitables que facilitaran el drenatge alhora que permetran donar un
sobreample a la carretera.

També es remodelaran dues interseccions: la que es troba situada a Castellar del
Vallès i que connecta la C-1415 amb la B-124, amb un illot central per als girs a
l’esquerra i illetes deflectores per canalitzar els girs a l’esquerra, i la que connecta la
via amb la BV-1248 al seu pas per Matadepera, amb una illeta nova en la
incorporació sentit Terrassa. Finalment, es condicionarà el camí de vianants que hi
ha al marge dret de la carretera a l’inici de l’actuació (al km. 18,5) i la intersecció
Torre de Mossèn Homs, amb una longitud de prop de 500 metres.

Aquestes obres, que es preveu que comencin la tardor vinent i tinguin una durada de
10 mesos, donaran resposta a una demanda que els ajuntaments de Castellar del
Vallès, Matadepera, Sentmenat i Terrassa han reclamat reiteradament amb l’objectiu
de reduir l’accidentalitat d’aquesta via, especialment pel que fa a l’eliminació dels
trams de concentració d’accidents (TCA), antigament dits punts negres.
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La Generalitat de Catalunya, a qui pertany la carretera C-1415a, ha informat que
aquesta via té un trànsit que varia entre els 5.300 vehicles/dia en el tram entre
Terrassa i Castellar del Vallès i els 6.500 en el tram entre Castellar del Vallès i
Sentmenat. En total, els dos trams sumen 13 quilòmetres.
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